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Förord
OM Vittnesmålen
Under senhösten 2013 började Payback begära in vittnesmål från bikers och anhöriga om olika
former av myndighetsövergrepp mot klubbar eller enskilda bikers. Avsikten var att i slutändan ge ut
den bok ni nu håller i handen.
Vi har förutom inskickade berättelser även lagt till berättelser vi fått in tidigare under Paybacks
verksamhet och som då antingen publicerats i nättidningen eller varit föremål för olika former av
anmälningar varav JO-anmälningar varit den vanligast förekommande åtgärden.
Vi har indelat Vittnesmålen i olika avdelningar över samma sorts övergeppsformer och gett
sidnummer hänvisningar till de olika avdelningarna men inte specificerat de enskilda vittnesmålen
under de respektive kategorierna i innehållsförteckningen.
Vi har i görligast mån försökt att bevara det äkta, genuina och autentiska i varje persons
vittnesmål som inkommit till oss. Vi har därför inte korrigerat exempelvis talspråk utan låtit det
stå som det var. Vi har endast redigerat stavfel, syftningsfel och liknande företeelser.

En uppmaning
Vi vill avsluta detta förord med en uppmaning till läsarna: Läs nogsamt igenom alla vittnesmålen.
Ett och ett av vittnesmålen kan nämligen självklart avfärdas såsom ett olycksfall i arbetet; att en
enskild myndighetsperson haft en dålig dag eller skyllas på den mänskliga faktorn.
Den som läser alla vittnesmålen inser dock snabbt att så inte är fallet. Att bredden i områden av
förföljelser samt bredden på de personer, klubbar och anknytning entydigt talar för att här ligger
mycket mer bakom. För det som enkelt kan avfärdas om en person vittnar om en sak blir till en helt
annan sak om det framtonar en bild av systematik och direkt galenskap i förföljelserna. Lägger man
med andra ord vittnesmålen ihop så framkallas en mycket skrämmande bild av vad som idag sker i
Sverige mot en subkultur; dess medlemmar, anhöriga och alla andra personer i och ikring kulturen.
Det skrämmande härvidlag är också att allmänheten genom medias försorg och vinklade reportage
samt polisens monopol på uttalanden om mc-klubbar målat upp en bild som ingen längre ifrågasätter om mc-klubbarnas kriminella status.
Detta förhållande har i förlängningen fått den konsekvensen att såväl media, som politiker som
allmänhet starkt reagerar när uppgifter kommer fram att polisen utan lagstöd/i direkt strid med lagen
kontrollerar utlandsföddas identitet systematiskt i tunnelbanan samt olagligt registrerar romer i ett
särskilt register utan att lagens krav på brottsmisstankar föreligger.
När samma sak bevisligen sker när det gäller bikers reagerar dock ingen och står upp för bikers
lagstadgade fri- och rättigheter. Ett faktum som vi hävdar inte har med människors rättskänsla och
rättsmedvetenhet i sig att göra utan är frukten av att en uppgift som upprepas tillräckligt många
gånger till slut har vunnit plats såsom en sanning och ett faktum i människors hjärnor.
Detta faktum var den tyska propagandamaskinen på 30-talet mycket medvetna om och utnyttjade
ytterst effektivt i sin propaganda mot judarna. Då, såväl som nu mot bikers, var dock det för handen
att inga konkreta bevis för riktigheten i påståendena hade presenterats. Men, det konstanta och
upprepade budskapet arbetade för de som ville illa och gav nazisterna ett stort folkligt stöd för sin

politik.
Vi är inte där än i Sverige. Dock förekommer och används redan väldigt många av de företeelser
som Nazisterna satte i bruk mot judarna, redan mot bikers. Ständiga kontroller, näringsförbud via
anbudslagen, enskilda bikers får sparken på grund av polisens rundringningar till arbetsgivare.
Anhöriga får sparken på grund av makens klubbtillhörighet. Klubbar och enskilda förvägras hyra
lokaler och bostäder. Ja, uppräkningen kan pågå länge över olika företeelser, men de skildras bättre
genom de vittnesmål som publiceras i boken.
Vi vill bara här säga att vi är på helt fel väg när det gäller bikers; att utvecklingen är högst osund
och att det måste få ett stopp och ett slut här. Därför har vi samlat en del av Vittnesmålen i detta
samlingsdokument. Läs dokuemntet och berätta om dem för vänner och bekanta och framförallt låt
inte historien upprepa sig!

Olaga kontroller, fordonsgenomsökning,
kroppsvisitation m.m

Minderårigt Barn lämnades att tunnklädd gå hem i 22
minusgrader och biker utsattes för polistrakasserier!
Barn och biker utsatt för polistrakasserier!
Jag skulle skjutsa min flickväns son till sin mormor. Jag gick från flickvännens lägenhet med pojken
samt hund.
En polispatrull befann sig parkeringen. De hejdade sig når de såg mig och mitt sällskap stiga in i
min bil. De körde sedan snabbt iväg.
Jag körde iväg och såg polispatrullen stå parkerad en bit bort. De hakade på mig när jag körde förbi
och stoppade mig efter c:a 1 km.
Jag blev utplockad ur bilen. Pojken fick förskräckt sitta kvar utan att få veta vad som försiggick.
Efter förhör på plats togs beslut om att plocka in mig för provtagning för misstänkt drograttfylla. Är
testad tidigare med negativt resultat.
Polispatrullen vägrade skjutsa hem pojken så han tvingades gå hem ensam med hunden. Pojken var
vid tillfället endast 12 år gammal.
Utomhustemperaturen var vid tillfället – 22 grader samt det var väldigt mörkt. Det rör sig även
mycket ”löst folk” i området.
Jag informerade polisen om att han ej var klädd för att gå långt i sträng kyla. Till detta togs ingen
hänsyn!
Han (pojken) kom till slut hem, då nerkyld och skärrad.
Jag blev på polisstationen utsatt för förhör i närmare två timmar men ingen av frågorna berörde
brottet jag var misstänkt för.
Jag fick provsvaret 4 ½ månad senare! Det visade negativt.
“Klubbansluten biker”
JO-ärende, Dnr: 5477-2012. Anmälan föranledde inga åtgärder från JO:s sida…

Babyn fick vara utan mat i sex timmar för att mamma greps!
Första gången jag blev checkad var vid gamla industriområdet, nuvarande Hammarby Sjöstad.
Jag skulle hämta mitt ex, och farmor skulle sitta barnvakt ca 1 timme.
Satt utanför i bilen och väntade när 3 bastanta poliser formligen drar ut mig ur förarsätet och
undrade vad jag gjorde där…
Den aktuella kvällen slutade i en cell … i 6 timmar med värkande bröst på grund av att jag hade en

prematurbaby hemma, med vikten 2 200 g.
Hon skulle ha mat varannan timme.
Farmor hade ingen mjölkersättning hemma. Utan körkort och bil satt hon i vårt hus och undrade
vart vi tagit vägen.
Mitt ex Tommy blev även han gripen och han är den mest försynta och vänligaste som går i ett par
skor i Vendelsö i Haninge.
Vi fick ej ringa till farmor.
Hon var i upplösningstillstånd när vi droppade hem igen vid 8 på morgonen.
Och min dotter 1 månad gammal helt i panik.
Farmor trodde ju det värsta. Att vi krockat eller nåt.
Minns t.o.m. datumet till händelsen.
5 december 1982.
Och detta var det ökända basebollsgänget från Norrmalms polisstation.
Sedan dess vänder jag aldrig ryggdelen mot en snut.
En nykter ammande mamma hölls inlåst i 6 timmar.
Och jag svarade snällt på alla frågor de ställde – med ett leende på läpparna.
Inte ett enda ont ord eller kommentar gav jag dem.
32 år har gått men avskyn för dessa dårar står fast.
”Bikerbrud”

Vittnesmål över absurd och olaga poliskontroll av
Paybackfunktionär!
Om Olaga kontroll med svårigheter!
Undertecknad med sällskap var gående på väg till en jubileumsfest, lördagen den 10 september, hos
Hells Angels MC Helsingborg, för att umgås, representera och festa om med bikers.
300 meter från klubbhuset ser vi en av polisens piketbussar stå parkerad i en vägkorsning för att
kunna ha uppsikt över två tillfartsvägar samtidigt. Vid åsynen av oss startar piketbussen genast och
kör i hög hastighet emot oss för att tvärbromsa rakt framför oss.
Ut hoppar två polismän varav den ena hurtigt begär att få se legitimation. Undertecknad visar god
vilja genom att ta upp, öppna plånboken och förse sig med körkortet. Hållande körkortet kvar i
handen skymt och vänt inåt säger jag då: Då vill jag bara veta vilket lagstöd ni stödjer er på för att
begära att jag ska legitimera mig.
Häpet utbrister polismannen: Lagstöd för att begära legitmation?
Du är på väg till en Hells Angels-fest och frågar vad vi har för lagstöd för att kolla din identitet?

-Ja, exakt. Vad har ni för lagstöd menar du för att kontrollera personer på väg till en HA-fest? Kan
du hänvisa till var i lagen det står att ni har rätt att kolla folk som besöker Hells Angels?
Vi behöver inget lagstöd för att begära legg av någon och menar du att vi inte skulle ha rätt att kolla
legg om du ska gå på en HA-fest?
- Ja, jag inte bara påstår att ni inte äger nån rätt att kolla personer på väg till en mc-fest. Jag vill
också påpeka att enligt regeringsformen 1:1 så måste all myndighetsverksamhet ske under lagarna
vilket innebär att polisen för varje åtgärd ska direkt kunna hänvisa till en paragraf i lagen som ger
dem uttrycklig rätt.
– Våra jurister har gett oss order om att genomföra kontroller av samtliga besökare på festen.
– Å vilken paragraf hänvisade juristerna till?
– Det framgick nog inte någon direkt paragraf ur dokumentet.
– Ja, att hänvisa till jurister ger ju inget lagstöd. Du har fortfarande inte hänvisat till vilken paragraf
jag skulle behöva visa mitt legg för dig.
– Man skulle ju kunna tro att du har något att dölja om du inte vill visa oss legg!?
– Nej, jag har ingenting att dölja. Jag vill bara veta vilket lagstöd du har för kontrollen.
– Du är kanske efterlyst för något då du vägrar visa legg.
– För det första vägrar jag inte visa legg. Jag begär bara info om vilket lagstöd du har. För det andra
kan du inte hänvisa till att jag skulle vara efterlyst för att få lagstöd då du inte kom med det direkt.
– Vi har full rätt att både kräva legg och att genomsöka personer om vi vill.
– Bara om de lagliga förutsättningarna finns. Enligt polislagen gäller då att ni ska ha konkreta
misstankar om vapeninnehav eller andra farliga föremål vilket du inte heller hänvisat till. Polislagen
är ju den lag som reglerar polisens arbete så vilken paragraf i polislagen hänvisar du till för att ha
lagstöd för kontroll av min id?
– Jag tycker du verkar arg? Känner du dig aggressiv? Är det kanske så att du är emot alla
myndigheter?
– Jag är inte aggressiv. Jag är irriterad över polisens olagliga arbete mot bikerkulturen och inget
annat. Jag har inget emot andra myndigheter och jag har inget emot polisen i övrigt heller. Jag är
mycket klar över att vi måste ha en polis som upprätthåller lag och ordning annars skulle allt bli ett
totalt kaos. Men ert arbete mot bikers har jag mycket emot. Det sker inte efter lagen.
Polismannen griper nu komradion och kallar på förstärkning och hjälp. Efter en stund kommer
ytterligare en polis och frågar vad som står på och får situationen förklarad för sig. Han granskar oss
noggrant och ber därefter den första polismannen att istället anropa insatsledaren vilket
polismannen gör. Han får svaret att insatsledaren kan komma om cirka 20-30 minuter och ger oss
det beskedet.
– Okay, då väntar vi.
Under tiden passar den andra polisen på att fotografera oss varvid undertecknad säger:
– Du vet att det är förbjudet för polisen att fotografera om man inte är omhändertagen, anhållen
eller häktad. Det finns sju olika beslut från JO och JK som slår fast att det är förbjudet!
– Jag fotograferar inte nu.

– Nej, men du gjorde det precis och det finns vittnen på!
Efter cirka 20 minuter rasslar det till i polismannens komradio och
polismannen går undan för att vi inte ska höra. Efter ett tag kommer han tillbaka och meddelar. Vi
kommer inte längre här. Vi avslutar här nu och får önska er en trevlig kväll varpå de kliver in i bilen
och kör iväg.
Vi utbyter artigheter och vi vandrar vidare utan att någon har behövt visa legg.
Å tydligen hade inte heller insatsledaren något svar på frågan om vilket lagstöd polisen hade för
kontrollen… varför han hellre avstod från att bli ställd mot väggen rörande polisens olagliga
kontroller av bikers.
Peter Schjerva
Relaterad artikel:
Polisskandal i Helsingborg! Polisen struntade i väpnat rån för att istället kontrollera och registrera
bikers! http://www.payback.name/?p=17834

Olaga – Kontroll, registrering, fotografering och
husrannsakan av kristen mc-klubb!
Poliskontroll i Hälsingland
Vi

var 5 st som den 8:e mars 2014 var på väg till ett enkelt barhäng hos en klubb i Hälsingland. När
vi hade svängt in på byvägen så ser jag att det är en poliskontroll och jag frågar då om samtliga är
bältade och jag får ett ”Ja” från samtliga i bilen.
Polis går fram till chauffören för körkort och nykterhetskontroll samtidigt som en polis kommer till
min dörr, jag sitter som passagerare fram, och rycker upp dörren och vill se mitt id. Jag frågar varför
och vad vi är misstänkta för. Ni är inte misstänkta för någonting men detta är något som ni får räkna
med när ni rör er i dessa miljöer. Vilka miljöer, frågade jag då?
Samtidigt så drar dom ut passageraren som sitter bakom mig p.g.a. att han enligt polisen inte hade
varit bältad viket han var naturligtvis. Vi skulle då också slippa åtalseftergift om vi inte trasslade.
Ett par andra poliser öppnar bagaget och tar ut våra västar för identifikation och fotografering.
Också detta protesterar jag mot men får då till svar att det är ingen registrering, utan dom gör bara
en anteckning i ett kollegieblock.
Jag låter då polisen vid min sida veta att jag kommer att göra en polisanmälan på denna olagliga
kontroll, registrering och husrannsakan, då man olovligen öppnade bagageluckan.
Jag gjorde också en polisanmälan och blev kontaktad av en internutredare och vi hade sedermera ett
telefonförhör som också spelades in och jag fick ett utskivet protokoll. Efter denna händelse så gick
jag med i Payback för jag förstod att vi behöver vara organiserade för att kunna ha en talan när det
gäller dessa trakasserier.

Lars
Chapter President Tribe of Judah MM Sweden

Trakasseri med olaga id-kontroll och försök till husrannsakan
av kristen mc-klubb!
Förnyad poliskontroll mot kristen mc-klubb!
Innan ovanstående ärende avgjordes så blev det en ny fest hos samma klubb, den 13:e december
2014, som vi också besökte.
När vi svänger in på byvägen så står polisen på samma ställe och vis av förra gången så låser jag
samtliga dörrar och kollar att alla är bältade. Vi var fem personer i bilen tillhörande två olika mc
klubbar. Jag är även denna gång passagerare, vänster fram, och det blir körkortskontroll och
nykterhetskontroll av förare samt att man försöker öppna dörrar och bagagelucka, vilket inte går.
En polisman kommer till min dörr och efter att försökt öppna dörren så knackar han på fönstret och
jag öppnar en liten glipa för att höra vad han har för ärende. Han vill se samtliga id och på min fråga
varför och vad vi i sådana fall är misstänkta för så svarar han att vi inte är misstänkta för något men
han hänvisar till Pl §14 att det skulle ge honom rätt att kontrollera våra identiteter. Nu hade jag läst
på polislagen och jag hade den även utskriven med mig i bilen så jag frågade honom om vi skulle
läsa högt vad som står i §14.
14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är
efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han
omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns
anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.
Nu hade samma polisman på min fråga vad vi var misstänkta för svarat att vi inte var misstänkta för
något brott och då faller också rimligheten i att hänvisa till §14 för att tvinga av oss våra identiteter!
Polismannen som förde befälet på plats överhörde vår konversation och sa åt sin kollega att lägga
ner då dom inte skulle kunna komma längre med detta.
En sak som skall beaktas är att det är två infarter till den by i vilken denna klubb ligger, vilket
betyder att det var samma antal poliser även på den andra infarten, vilket betyder totalt 12-15
polismän.
Ser vi då också till att det var Luciahelgen och dessutom en lördag och ett stort antal poliser står
mitt i skogen när det finns 5-6 mindre städer och samhällen inom en radie av 50 km. Orter där det
säkerligen inte var helt lugnt Luciafirande, speciellt då ungdomar som festar loss rätt så rejält så kan
jag inte låta bli att fundera över vilka prioriteringar som polisen gör.
Hur gick det då med min polisanmälan? Mycket riktigt, förundersökningen läggs ner på grund av
brist på bevis. Fotografering och videoupptagning hade i detta fall varit behjälpligt som bevismaterial skulle jag tro. Vad tjänade då anmälan till, kan man fråga sig? Jag tror att om vi bryr oss
om hur vi blir bemötta och också reagerar genom att anmäla så kommer saker och ting också att
förändras.

Lars
Chapter President Tribe of Judah MM Sweden

Ännu en JO-utredning mot polisen gällande en biker som
kontrollerats och visiterats utan lagstöd!
Vittnesmål från trakasserad biker
Jag hade lämnat in min mc på service. När jag gick ut från garaget för att ta lite luft så stod det en
mc-polis utanför. Jag tog det lugnt och frågade om det var något bekymmer. Då kräver han av mig
att jag skall legitimera mig! Jag frågar bestämt VARFÖR OCH OM JAG ÄR MISSTÄNKT FÖR
NÅGOT? Han svarar att jag inte är misstänkt för brott varvid jag säger att jag skall inte behöva
legitimera mig!
MC-polisen kallar på ännu en patrull och han hävdar PL 19. Jag blir säkerhetsvisiterad av polisen
och dom hittar ju givetvis inget på mig!!! Varvid dom säger ha en trevlig dag.
Jag anser att jag har blivit kränkt av poliserna! Inför en massa barnfamiljer och hyreshus blir jag
avplockad alla mina prylar och dom känner överallt! Så här får det fan inte gå till, detta enbart pga
av att jag kör mc. Var står det skrivet i lagen att man ska behöva bli trakasserad för att man åker
motorcykel??? För övrigt är jag ostraffad så fattar inte varför ni håller på att trakassera mig och alla
andra som åker motorcykel! Hur kan man ha en fortsatt trevlig dag efter detta som hänt?
Efterspelet
JO-ärendet har diarienummer: 3023-2016. Polisen medgav att det faktum att personen tillhör 1 %miljön inte ensamt kan grunda lagstöd för kroppsvisitation enligt följande. Bestämmelsen om
kroppsvisitation i Polislag 19, 2.a st, förutsätter att det finns någon konkret omständighet som ger
stöd för antagandet att vapen eller andra farliga föremål kan påträffas vid visitation. Enbart
tillhörighet till den s.k. 1-%-miljön, tidigare misstankar om vålds-brott samt ett beteende som
upplevs som dålig attityd är, enligt Polismyndighetens uppfattning inte ensamt kan ligga till grund
för en kroppsvisitation enligt Polislag 19. Det är också viktigt att polisens åtgärder inte uppfattas
som utslag av obefogade trakasserier. JO samtyckte till polisens yttrande och utdelade kritik direkt
utefter polisens yttrande.
Därefter insändes skadeståndsyrkande till JK, diarienummer: 5054-17-4.3. JK gjorde samma
bedömning och fastslog även att kroppsvisitationen i aktuellt ärende stred mot de mänskliga
rättigheterna i Europakonventionens artikel 8 om rätt till privatliv.

Systematisk polistrakassering av bikerklubbsmedlem och
madame!
För ca 1,5 år sedan var jag och madame på en liten hotellweekend på Göteborgs First Hotell så som
vi brukar göra.

Vi checkar in och går upp med våra väskor på rummet och bestämmer oss för att gå ut och titta på
folk.
Sagt och gjort, föreslår till madame att vi går till Elgiganten inne på femman. Min mobil börjar bli
lite gammal och sliten och tänkt länge på att köpa en ny. Vi båda har supportertröjor som vi trivs
väldigt bra i. First Hotell ligger på centralstationen. Så vi går ut, tar en cigg och går sen vidare in i
tunneln som vätter mot Femman huset.
Då vi väl kommer in i detta köpcentrum så hinner vi ca 25 meter där vi ser dessa 2 testosteronpoliser med armarna i kors.
Jag får direkt ögonkontakt och känner på mig vad som kommas skall. Utfrågning påbörjas, så som
vad vi kommer ifrån osv. Det sjuka i det hela var att de ställde frågor om våra barn, så som vad
heter dom? Var är dom? Vem har dom nu och hur gamla är dom? Syftet med vårt besök och så
vidare.
Vi väljer naturligtvis att inte svara på dessa sjuka frågor. Men då stämningen börjar bli en aning
hotfull så väljer vi att visa våra legg då det hotas med att plocka in oss i 6 timmar. Detta samtal
pågår i ca 20 min. Sedan släpper de oss och vi går vidare mot Elgiganten, en promenad på ca 3 min.
Vid närmare eftertanke så sa jag nog till polisen att vi var på väg till just Elgiganten.
Hur som helst vi går in i affären och ställer oss vid mobiltelefonerna då en säljare kommer fram och
undrar om jag behöver hjälp? Ja tack, sa jag då en Piketbil stannar upp på utsidan. Då väller typ
hela insatsstyrkan ur, och jag tänker: Va fan är det som händer? Jo då, in i affären väller dem!!
De kommer fram till oss och samma utfrågningar som tidigare påbörjas fast med en mer hotfull
attityd . Jag säger att jag nyss visat legg för ca 3 min sedan till era kollegor inne på femman. Nu tar
du och taggar ner säger en av snutarna, för de vet vi ingenting om.
Försäljaren som står bredvid blir helt förskräckt och alla kunder riktar blicken mot oss och undrar
nog naturligtvis vad det är som händer.
Jag är irriterad och slänger ur mig att nu fan får det vara nog!! Då en av snutarna slänger ur sig att ni
får räkna med sådana här påhopp när ni går klädda så här. Vi väljer återigen att visa legg trotts att
jag inte vill, men gör det för att inte förstöra vår helg i Göteborg. Detta har sedan pågått i omgångar.
Jag har blivit stoppad för körkort och nykterhetskontroll ett antal ggr på min egen gata och
garageuppfart då dom följt efter mig hem. Rent förnedrande, då grannar står och tittar på.
Detta fortgår hela tiden. Så sent som natten mot söndagen då vi är på väg hem från en fest i
Helsingborg. Mitt ute i ingenstans står vi och tankar bilen, ”Snapparp” på väg mot Falkenberg.
Tankar och pissar och åker därifrån… men hinner inte ens köra på motorvägen förrän en målad
polisbil kommer i rasande fart.
Samma procedur som ovan men nu anklagad för att vara drogpåverkad. Händerna på taket och brett
isär med benen och inte nog med det!!! Ytterligare en polisbil dyker upp med rasande fart. Polisen
säger som tidigare i Göteborg att… bär ni dessa kläder får ni räkna med dessa kontroller…
Frågan är bara hur visste dom var jag befann mig i detta fall ?!!! Inte en käft på macken då den var
stängd. ”Telefonen”?
Pissed off bikerklubbsmedlem
Kommentar: Vittnesmålet handlar inte om en medlem i någon medialt intressant bikerklubb utan i

en “vanlig” svensk bikerklubb.
JO-anmälan föranledde ingen åtgård från JO:s sida…

Olaga poliskontroll med mamma och fyra barn i minibussen!
Jag kommer körande i min minibuss med mamma och fyra barn…
Jag kommer körande genom stan i min minibuss, med min mamma och mina fyra barn. Ser att
polisen ligger bakom mig, utan att göra något. Ska släppa av min mamma på knutpunkten, de följer
efter mig in och stannar ca 5 meter bakom där jag stannat. Släpper av min mor, håller ett öga i
backspegeln och inser att de inte kommer göra något där (är tacksam för detta, då min mor är en
känslig person och inte hade klarat av någon form av trakasserier).
Kör vidare med polisen hack i häl, en bra bit genom stan. När jag väl kommer ut på 90-väg slår de
på blåljusen. Jag svänger in till kanten och vevar ner utan och tar fram körkortet. Två poliser (en
kvinna och en man) kommer fram mig, jag bara räcker ut körkortet utan att säga något. Nu är det
enbart den manliga polisen som pratar med mig under följande tid, kvinnan säger inte ett ord.
Han frågar: Var ska du?
Jag svarar: Hem!
Han frågar: Var är hem?
Jag svarar: Det måste inte jag säga!
Under tiden har den kvinnliga polisen tagit mitt körkort och gått tillbaka med det till polisbilen.
Nu lutar sig polisen in i bilen och hälsar på min tonårsdotter som sitter bredvid mig i
passagerarsätet. Hon tittar på honom och säger med tonårstrotsig röst: AMEN ÅÅÅÅÅHHH!!!!
Fick där försöka hålla mig för skratt.
Polisen: Vad är det för märken du har bak på bilen?
Jag: Är väl någon fotbollsförening? Eller vad vet jag?
Han: Var va det nu din man jobbade?
Jag: Malmö!
Han:Vilket företag?
Jag: Fan om jag bryr mig?! Han får lön varje månad och det är det enda jag bryr mig om!
Nu blir han riktigt irriterad på mig och ber mig stiga ur bilen. Han visar att vi ska ställa oss bakom
min bil, den kvinnliga polisen är nu tillbaka med mitt körkort och jag förstår att jag, bil, etc är grön.
Han håller mitt körkort mellan pekfingret o långfingret och viftar det fram och tillbaka framför mitt
ansikte.
Han: NU berättar du var du bor!
Jag: Det har jag ingen skyldighet att berätta! Är vi klara nu? (halvt skrattande)
Nu börjar polisen bli röd i ansiktet. Jag försöker ta mitt körkort men han hinner dra bort handen
innan jag hinner få tag i det.
Han: Säg det nu annars får vi stå här hela dagen (med gällare stämma)
Jag: Okej, jag har ingen tid att passa, men jag undrar dock vad dina överordnade ska säga om att du

låtit mig och mina fyra barn mellan två och tretton års ålder fått stå här i flera timmar, för att jag
inte velat uppge min adress. När det måste finnas viktigare saker för er att göra, som äta glass på
Sofiero??!!
Han: Jag vet ändå var du bor!( högröd i ansiktet)
Och räcker fram mitt körkort till mig.
Jag: Varför har du då frågat flera gånger, om du redan visste svaret? (skrattar högt)
Ser att den kvinnliga polisen också drar på smilbanden.
När vi skiljs åt vänder jag mig om och ropar: – Hoppas ni får något vettigt gjort idag! och vinkar.
Fick inget svar utan de drar i väg med en rivstart…

En typisk poliskontroll av bikers med all former av olaga
element!
Tre “vanliga” bikers är på väg att besöka en närliggande mc-klubb. 200 meter från klubbstugan
händer följande och vi citerar: Två poliser kommer fram till vår bil frågar efter leg. Mina två vänner
ger polis nr Xxx sina legg: Jag frågar då efter hans polislegg. Han skrattar till och frågar: Menar du
allvar? Ja säger jag!
Han visar legg. Jag frågar om namn. Det vägrar han lämna ut men jag får hans tjänstenr Xxxx. Får
även den andra polisens nr Yyyy. Polis nr Yyyy frågar åter mig om legg. Jag ifrågasätter varför. Är
jag misstänkt för något brott, undrar jag: Polis nr Yyyy säger åt mig att kliva ur bilen och följa med
till deras bil där han fortsätter pressa om legg, var vi är ifrån. Men, han kommer ingen vart.
På väg till vår bil frågar polis nr Yyyy om jag är efterlyst. Jag säger nej och tar då fram mitt legg
och håller det framför polis nr Yyyy som vill ta det ifrån mig. Jag säger nej, då körkortet är en
personlig handlig så jag vill inte lämna det ifrån mig. Jag håller med en gång upp körkortet igen då
sliter polis nr Yyyy det ur handen. Jag ber om en kvittens på körkortet. Han säger var inte löjlig. Du
får snart tillbaks det.
Efter ca 10 min kommer ytterligare en civil polisbil med tre poliser. Dom beordrar oss alla ur bilen
dom, förklarar att dom misstänker att det finns vapen i bilen och att dom ska gå igenom bilen. Vi
frågar om dom har papper på detta. Dom säger “att det behövs inte du har sett för mycket på film”.
Dom går igenom bilen och samtliga blir kroppsvisiterade. Dom hittar inget vi blir släppta!
Jag var inte efterlyst, ingen av oss hade något olagligt på oss, inget olagligt i bilen och samtliga var
nyktra!
JO-ärende, Dnr: 4234-2013. Anmälan föranledde inga åtgärder från JO:s sida…

Olaga kontroll och husrannsakan på grund av väst och supporttröja!
Fredagen 28 augusti 2015 var jag och min sambo på väg neråt i landet för gå ut och luncha med min
chef.
I höjd med Gislaved såg jag att polisen kom upp bakom mig och i samma stund som jag berättade
för sambon att vi kommer bli stoppade så skedde just det.
Det började i vanlig ordning med nykterhetstest, frågor om var vi var på väg, vem som äger bilen
och kontroll av körkort. Den kvinnliga polisen börjar fråga om klistermärket jag har på bilen, och
om supporttröjan jag har på mig. Hon frågar om det är något jag står för.
Givetvis blir jag irriterad över alla dessa frågor, och jag ifrågasätter varför de stannade mig över
huvud taget. Jag får till svars att någon har ringt anonymt och misstänkt rattfylla.
Nu får hon syn på min väst som ligger i baksätet. Hon frågar om den är min – och naturligtvis
svarade jag ja.
Helt plötsligt ändrades hennes tonläge. Hon meddelade att hon ville söka igenom bilen.
Jag hävdade PL 27, och när hon inte verkade veta vad det betydde visade jag henne ett papper som
förklarar paragrafen. Hon skakade på huvudet och hävdade istället paragraf 20a.
Innan jag förstod vad som hände så hade dom påbörjat en husrannsakan i min bil och hittade min
gamla morakniv som jag använt i arbetet. Hon beslag tog den, och därför är jag nu misstänkt för
brott mot knivlagen.
Det kanske sorgligaste i denna historia är att när jag tar kontakt med min lokala konstapel förklarar
hen för mig att det är ett störningsmoment för att jävlas med bikers.
Är det rätt sätt och använda våra skattepengar undrar jag?
Är jag farligare än någon annan bara för att jag råkar tycka om mc och mina klubbkamrater?
Ska jag bli behandlad som kriminell bara för jag och mina bröder kör motorcykel?
Givetvis blir man både irriterad och osäker efter en händelse som denna. Ska jag behöva på en prick
i registret på grund av att polisen vill jävlas med bikers?
Som tur är har jag fått både vägledning och praktisk hjälp utav Payback.
Stöd Payback för de stödjer dig och våra intressen!
L&R Niclas Lowlife Scofflaws Region 8

Olaglig och integritetskränkande kontroll- och åsiktsregistrering i
samband med klubbfest!
Ett vittnesmål från en biker som i augusti 2011 utsattes för följande kontroll i samband med en mcklubbsfest!
Hej!

Jag var på RDMC i Svenljunga igår kväll. Som vanligt ett stort pådrag med snutar i varje hörn. Vi
hade väldigt stor tur och lyckades ta oss förbi detta spektakel utan att bli kollade. Vår förare såg inte
att en snut vinkade in oss utan vi hängde på två andra bilar som tydligen inte var av intresse att kolla
upp.
Tre medlemmar ur min klubb åkte ner på hojarna till RD tidigare på dagen för att överlämna en
present. Dom hamnade givetvis i fällan och blev synade. Det var nykterhetskontroll och körkortskontroll. Vilket är ju helt normalt men sedan började åsiktsregistreringen. Foto på körkort och
person. Foto på ryggmärken och avritning på papper. Foto på alla synliga tatueringar t ex armar och
hals. Kroppsvisitering. Utfrågning om vad alla märken på västar och hjälm betyder.
Vad kostade insatsen i helgen och vad fick man ut?
Ska inte polisen öppet redovisa för skattebetalarna vad deras lek kostar samhället och att dom hellre
trakasserar oskyldiga än att hjälpa resten av Sveriges 8 997000 personer när dom känner sig utsatta.
Vi är inte mer farliga för samhället än vad polisen själva är.
I Sverige på 60-talet pågick en åsiktsregistrering av politiska åsikter hos personer. Framförallt av
vänster anhängare. Efteråt har mycket kraft lagts på att reda ut varför det skedde. I Sverige har vi
väldigt fina lagar som ska skydda oss från att staten registrerar sådana saker genom
yttrandefrihetsgrundlagen och rörelsefrihetsgrundlagen. Vi får med andra ord vara var vi vill och
uttrycka oss nästan hur vi vill så länge vi inte hetsar någon folkgrupp. Men inte vem som helst får
längre vara vart man vill och säga vad man vill. Har man medlemskap i en organisation som en mcklubb eller en fotbollssupportklubb eller någon annan gruppering som polisen har bedömt som
farlig för samhällsutvecklingen så ska man tydligen fråntas dessa rättigheter och misstänksamheten
mot dessa personer är totalt förvriden. Så förvriden att polismyndigheten är beredd att lägga ner
miljoner av skattebetalarnas pengar för att övervaka en så liten gruppering som mc-kulturen. Då är
vi tillbaka på 60-talets åsiktsregistrering fast med en ny inriktning. Alla som visar en tillhörighet ska
registreras som fiender till samhället. Man glömmer helt bort rättigheterna och sina stora misstag på
60-talet. Det verkar som varje generation ska göra samma misstag som generationen innan för det
har man glömt av. Historien upprepar sig. Staten måste hela tiden ha en fiende att jaga och skylla
på. Den fienden är inte mc-kulturen.
Ditt arbete med västrättigheterna har resulterat i positiva domar för oss med väst. Västförbud är inte
lagligt. Dock så bryr sig inte krögaren om detta och skyller på dresscode. Jag brukar oftast inte ha
på mig västen när jag går ut på krogen. Dels för att min respekt inte sitter i västen. Folk vet inte hur
dom ska uppträda när dom träffar personer som visar sin tillhörighet genom väst. Givetvis blir inte
alla nervösa men många. Det är på grund av att media och polisen har sagt att vi är kriminella. Jag
är helt ostraffad. Inte ens en fortkörningsbot. Det råder föreningsfrihet i Sverige. Än så länge i alla
fall. Ska det börjas att prata om förbud mot mc klubbar så ska staten kanske förbjuda vissa religoner
i Sverige också. Mc-kulturen för inga öppna krig men det gör några stora religioner. Jag har för
övrigt alltid på mig västen när det passar och alltid när jag åker hoj.
Det arbetet som jag anser vara väldigt viktigt för framtiden är att värna om våran integritet.
Piratpartiet har det som en av sina tre värdegrunder. Dom andra är fri kultur och upphäva
upphovsrätt och patent. Inte helt fel värdegrunder. Polisen utför sitt arbete på order från högre ort.
Dock så tycker jag att polisen har blivit lite för lössläppta och börjar hitta på egna uppgifter. Polisen
hotar krögare att om ni släpper in folk med väst så drar vi in erat serveringstillstånd. Då har polisen
gått över från att vara polis till kriminell eftersom dom har satt i system att hota krögare till höger
och vänster. Visst går medlemmar i mc-klubbar gärna ut på krogen. Polisen tror att vi är där för att
rekrytera. Vi kan ju lika gärna stå utanför krogen och rekrytera om det skulle vara så. Den
verksamheten pysslar vi inte med där. Enskilda personer söker sig ändå till vår kultur och får en
tillhörighet som är värd att leva för. Alla subkulturer som utvecklar sig är en del av samhället och
går inte att förbjuda eller eliminera genom att polisen försöker skrämma bort den. Polisen är rädda

för vår kultur för att vi är väl organiserade och vem som helst kommer inte in. Men nästan vem som
helst kan bli polis…
Det är dags att starta ett arbete för att skydda vår integritet och inte bli åsiktsregistrerad för att ha
valt ett annat sätt att leva på.
Så lägg in en högre växel och stoppa åsiktsregistreringen så kommer vi en vacker dag få upprättelse
och kan röra oss vart vi vill med västen på!!!
Bästa hälsningar!
Roberth
medlem i MC-klubb i Väst-Sverige

Bara i bikervärlden! Om 3 dåliga polispatruller och en bra polis –
Ofredande och förföljelse!
Om ofredande och förföljelse av biker!
Det var en fin sommardag 2016 i närheten av Borås. Varmt och soligt. Jag var ute och körde hoj
“minding my own business”. Valde små kurviga landsvägar med fin natur, urgamla hagar,
insprängda hus i skog och mark. Omväxlande skog och åker.
Plötsligt ser jag en polisbil närma sig i backspegeln, komma upp jämsides och ge tecken att köra in
till sidan. Ut kommer en fetlagd Texas Patrol-officer, sävligt tuggande med solglasögon, inbyggd
mage och med händerna innanför bältet. Han ber om körkortet vilket jag framvisar. Under tiden har
ännu en loj polis med möda frigjort sig från bilen med en munk i handen. Han börjar gå runt hojen
med ett block i andra handen. Ber att jag ska visa att blinkers, tuta och fram- och bakljus fungerar.
Efter några minuters inspektion säger Texas Patrol att ja, då var vi klara här och de båda poliserna
försvinner in i bilen, startar och kör iväg.
Nåväl, smått irriterad startar jag hojen igen och kör vidare. Njuter av känslan av vinden i ansiktet,
värmen och att dra genom kurvorna med accelererande fart, njutande av dundret från den stora
amerikanska motorn mellan benen. Så härligt att för en gångs skull bara köra utan mål på mindre
vägar istället för att behöva ta motorvägen för att ta sig från punkt A till B under någorlunda rimlig
tidsåtgång.
Efter 10 minuter störs jag återigen av en polisbil i backspegeln som hastigt närmar sig. Mönstret
upprepar sig närmast identiskt. Bilen kör upp jämsides, vinkar in mig och vi stannar. Körkort fram
och uppvisas. Partnern som lullar runt hojen och kollar. Blinkers och ljus som ska slås på och
inspekteras. – Då var vi klara här och två lullande fetknoppar tränger sig in i bilen och kör iväg.
Ännu lite mer irriterad drar jag återigen igång hojen och kör vidare. Kommer till en liten by och får
syn på en kulturbod, en gammal korvkiosk. Kommer plötsligt på att jag varit så upptagen av att
njuta av hojkörningen att jag hoppat över lunchen. Stannar och går fram och köper mig två korvar
med mos. Å va fan! Kommer det inte en polisbil inrullande efteråt på den öppna planen och
parkerar precis när jag skulle sätta mig och avnjuta korven. Innan polisen hunnit riktigt ut ur bilen
är jag framme och fotar regskyltarna, polisbilens ID-nummer samt de båda poliserna och vräker av
mig, att säger ni ett ena ord om körkort eller vill inspektera hojen så kommer jag att kontakta en

mycket gammal vän på en tidning och be han publicera såväl korten på er som på polisbilen med
medföljande berättelse från mig om hur ni bär er åt mot en fredligt åkande biker! Utan ett ord sätter
de sig i bilen och kör iväg utan att syna bluffen. För någon sådan vän på en tidning som skulle våga
hänga ut poliser och polisbilar har jag inte men det visste ju inte dom.
Nåväl, sätter mig igen och ska börja äta då en polismotorcykel svänger in och parkerar. Föraren
tittar på mig, nickar och ler lite avvaktande. Går fram och köper två Red Bull och en chokladbit,
Japp samt en banan. Han går försiktigt fram till bordet där jag sitter och säger:
– Härligt väder att köra hoj idag, inte sant?
– Jo, det är gött, svarar jag.
– Hur är det egentligen att köra med ett sånt styre? (jag har ett aphängarstyre)
– Jo, det är skitbra. Man sitter som en kung och får aldrig ont i ryggen.
– Ja, jag har aldrig prövat men är lite nyfiken, svarar han.
– Jag såg att det kom en polisbil härifrån. Var allt ok?
– Nej, inte direkt. Jag har blivit stoppad två gånger på tio minuter för körkort och hojinspektion och
nu skulle de förmodligen kollat mig en tredje gång om jag inte protesterat.
– Ja, det kan ju aldrig vara korrekt, säger polisen. Jag ser att du har ett Paybackmärke på västen.
– Ja, jag är med där.
– Ja, de gör ett bra jobb, säger han överraskande. De ser till att hålla polisen på mattan och tvingar
oss att följa lagen precis som vi ska. Samma regler för polisen som för bikers.
Han stoppar den ena energidrycken på sig efter att ha druckit upp den första och ätit chokladbiten
och bananen. Ler, nickar och säger: Ha en bra runda nu, sätter sig och kör iväg.
Jag satt kvar och funderade. Egentligen borde jag ju anmäla polisen för två genomförda och ett
försök till kontroll. Allt under cirka en halvtimme. Problemet är bara att jag är biker och har ett
säkerhetsklassat jobb. Hmmm. Så jag tänker att nej för egen del är det korkat. (Å man är ju sig själv
närmast ibland) Då jag inte har några problem på jobbet kommer jag ju att få då. Så jag ska skriva
ett vittnesmål om detta istället och skicka in till Payback. Det tog alldeles för lång tid men jag får
väl skylla på att livet kom emellan. Dålig ursäkt, jag vet.
Nåväl här har ni min berättelse där polisen ofredar och förföljer en biker utan någon som helst
anledning mer än att jag kör i klubb med märken på västen. Bara i bikervärlden!
JKS

Om mycket omfattande polistrakasseri och förföljelse av biker
och anhöriga i tre delar! Del 1/3
Biker utsatt för mycket grov systematisk förföljelse och polistrakasseri!
En Harley har alltid funnits i mitt liv och bikerkulturen är en del av mitt liv. Jag är sedan två år
tillbaka medlem i Xxx MC. Polisen började redan för sex år sedan visa intresse. Jag blev stoppad
för id- och nykterhetskontroll. Blev ofta förföljd när jag åkte någonstans. Jag är registrerad p.g.a. av
mitt umgänge i det som kallas allmänna spanings- registret, ASP.
Senaste åren har intresset åter ökat. När jag nu stoppas är det rutin att det genomförs en P19 och en

P20. När jag frågar vad det finns för grund, vilken misstanke om brott som finns får jag bara till
svar: Det vet du.
Det senaste halvåret har jag i stort sett varje dag en målad polisbil, ibland en civil som åker sakta
förbi vårt hus, stannar till utanför eller åker upp och vänder på vår uppfart. Det garage där jag har
hyrt plats är också välbevakat.
Den 27 november 2011 blev jag som vanligt stoppad när jag åkte från garaget på väg hemåt genom
stan. Polisen tyckte att jag visade tydliga tecken på narkotikapåverkan och beslöt sig för att ta med
mig för provtagning. Jag nekar till anklagelsen. Jag visiteras och införd i piketbilen. När jag satt i
bilen tänkte jag stänga av min mobiltelefon och förde armen upp mot bröstfickan. Plötsligt knäades
jag i sidan och trycktes mot dörren samt att mitt huvud trycktes upp mot rutan. Polismannen, Xxxx
slet i min telefon som bröts itu.
Väl uppe hos polisen fick jag lämna blodprover och topsades. Det borde finnas väl utarbetade
rutiner för provtagning. Jag är tveksam om dessa följdes. Ambulanspersonal tog tre provrör och
precis när det tredje röret fyllts påpekar en av polismännen att det är fel kod på provrören.
Dessa läggs åt sidan och ytterligare tre provrör tas, som stoppas ner i en påse som dock inte
förseglas? De andra provrören ligger kvar. Måste ta av kläder och visiteras. När de försöker dra isär
mina skinkor tycker jag att det är nog. Min telefon tas och de ”tankar” ur den.
Sen blir jag ombedd att lämna urinprov. Kan inte stå och urinera med en person som iakttar så vi
blir sittande i förhörsrummet. Blir informerad att de kommer att hålla mig i det rummet i 36 timmar
om så behövs. Lämnar jag inte urinprov ska jag föras till lasarettet för att tömmas med kateter. Så
fort jag slumrar till, sparkar de till stolen. Nya vatten muggar bärs hela tiden till mig.
Får till sist gå in i ett tomt förhörsrum för att lämna urinprov. Polisen stoppar sen screenstickan
direkt i muggen. Sen töms urin i provröret som ska skickas. Detta anser jag ska göras innan
provstickan doppats.
Dom omhändertar mitt körkort.
Efter ca 14 dagar börjar jag ringa polisen för att höra om provsvaren kommit. Efter ett par samtal
lovar de att kontakta mig så snart provsvaren kommit.
Transportstyrelsen och får veta att mitt ärende ska tas upp den 23 december kl.10.00. Den 23
december kontaktar jag åter Polisen och får besked av en polis att provsvaren funnits där tre dagar
men Xxx som sköter utredningen är inte där. Då kontaktar jag Transportstyrelsen och berättar att
provsvaren ligger hos polisen. Transportstyrelsen ringer upp polisen. Efter ca 15 minuter ringer
Transportstyrelsen tillbaka. De upphäver det beslut om omhändertagande av körkortet då inga spår
av narkotika funnits i blodet.
Redan senare samma kväll blir jag stoppad så fort de ser mig. De tar för givet att jag kör olovligt
och blir förvånade när jag svarar att jag har pass. De ringer stationen och får klart för sig att jag
återfått körkortet.
I januari kommer beslut från Polisen om att misstanke om rattfylleri samt ringa narkotikabrott läggs
ner pga. negativt provresultat.
Under senaste veckorna har jag ca 3 ggr i veckan stoppats. Senaste veckan har tre P19 och P20
utförts. Som vanligt ska jag själv vara medveten om orsaken till dessa åtgärder. Vid ett tillfälle,
lördag 4 februari 2012, är det Xxx som utför dessa. När jag frågar honom på vilka grunder det görs
får jag som vanligt till svar: – Det vet du. Sen säger han vidare: – Den dagen du går ur klubben, tar
av dig västen och börjar samarbeta med oss, kommer vi att lämna dig ifred. Min tjej är med i bilen
vid detta tillfälle och hon ifrågasätter varför vi blir utsatta för detta gång på gång. När även hon får

till svar att det ska hon veta, ber hon någon förklara vad det är hon ska veta och tycker att åtgärderna saknar relevans. De säger då att de fått in information som ligger till grund för detta. När hon
frågar varför de går igenom hela bilen men inte är intresserade av henne, får hon till svar att hon
inte är av intresse för dem.
Xxx känner sig inte nöjd med detta och är trött på den bevakning som finns runt oss. Yyy kontaktar
8 februari 2012 överordnad för Xxx och övrig ordningspolis. Hon kräver en förklaring då hon
tycker att polisens agerande inkräktar på mitt och hennes liv utan att det finns någon relevans i det
hela. Hon får till svar att polisen har information som ligger till grund för de åtgärder som görs. Yyy
vill att de redogör för henne orsaken till allt då hon inte anser att det stämmer med den bild hon har
trots att vi levt tillsammans i 17 år. Xx påtalar då att jag har bekanta inom det röd-vita och ibland
besökt deras fester.
Xxx frågar då om det är brottsligt i att umgås och ifrågasätter det uttalande Xxx gjorde ang. att gå ur
Ppp MC. Maria kommenterar inte detta men säger att de får information som ligger till grund för de
insatser som sker. Maria förklarar skälet till att polisen ständigt finns utanför vårt hem, är väl för att
kartlägga vilka vi umgås med. Yyy tycker då att ett drygt halvårs spaning borde ha kartlagt vårt
umgänge och att det borde räcka. Yyy vill att de ska prata i klartext vad det är frågan om. Vilken
bild har polisen av mig som hon inte är medveten om. Xxx ifrågasätter den information som de går
efter. Xx påtalar åter igen att det finns goda grunder för den aktivitet som pågår runt om mig och
kan inte närmare gå in på detta.
Xxx vill ha en förklaring till det intresse som finns runt mig och är trött på att sonen ska behöva
möta en polisbil på infarten när han är på väg till skolan. Hon är trött på att möta polisen när hon går
ut på promenad med hunden men får inga svar från polisen.
“Pissed off biker”
JO-ärende, Dnr: 1543-2012. Anmälan föranledde kritik för felaktigt beslut, bristande
dokumentation samt för att förutsättningarna för DNA-topsning ej förelåg. Anmälan föranledde
dock inga åtgärder från JO:s sida avseende de systematiska förföljelserna eller kontrollerna…
Anmälan medförde emellertid att polisen därefter lämnat personen ifred.

Hur systematisk förföljelse och polistrakasserier påverkar
anhöriga! Del 2/3
Någon gång under åren 2006-2007 började polisen visa intresse för min pojkvän. Vi blev ofta
stoppade för koll av körkort och nykterhets-kontroll. När Xxx våren 2007 sålde sitt hus och flyttade
in till Östersund intensifierades polisens intresse för Xxx. Polis åkte ofta efter oss i både polisbil
och i civilbil. Det garage där Xxx hyr garageplats åkte polis ofta förbi. Xxx kände ganska snart till
de civila bilar som polisen använde sig av. Jag fann det obehagligt att de visade så stort intresse för
honom och kände ett obehag när de ofta åkte efter oss. Ibland kunde de åka efter oss ända hem till
parkeringen för att där begära id-kontroll samt fråga allmänna frågor t.ex. vart vi varit, eller vad vi
skull ha för oss under kvällen. Tyckte detta var en knepig situation att stå där och ”kallprata” och
föra en trevlig konversation samtidigt som frågorna växte varför vi så ofta blev utsatta för detta
stora intresse. Ibland möttes vi också utav poliser med attityd som var direkt otrevliga.
Xxx och jag har känt varandra i 35 år och varit ett par sedan 17 år tillbaka. Vi känner varandra väl.
Jag hade från Xxx fått höra att han fanns registrerad in det som kallas allmänna spaningsregistret,

ASP. När nu polisen visade så stort intresse kom förstås frågan från mig till Xxx om det fanns något
som jag inte hade vetskap om. Men han försäkrar att det är bara polisens normala uppgift att störa
och kontrollera de som finns med i ASP.
Han har alltid varit hojåkare och känner många likasinnade. 2009 blev Xxx prospekt i Ppp MC och
blev så medlem 2010. Efter att jag lärt känna de andra i klubben lite, vet jag att Xxx valt att bli
medlem i den klubb som har värderingar som han står för och att det är en klubb med medlemmar
som har kvalitéer som gör att klubben fungerar. Detta verkar förbrylla polisen varför han inte går
med i en klubb på hemorten. Han har också fått frågor om han är den som ska öppna någon ny
avdelning på orten.
Sommaren 2010 hade klubben 15 års jubileum där andra klubbar i Sverige bjudits in. Redan tidigt
på dagen stod polis på de två infarter från E4 som leder till klubbhuset. Vi anlände redan dagen
innan men alla de som kom berättade hur de visiterats och fått visat legitimation. Några beslöt sig
för att inte komma då det spred sig att polis stod och registrerade de som tänkte besöka festen. En
av presenterna från en annan klubb, en kniv monterad på ett stativ beslagtogs av polis. För mig var
det konstigt att polis kunde bevaka en fest på detta sätt. Under eftermiddagen åkte Xxx och jag för
att hämta några bekanta. De hade hyrt stuga på den camping som ligger ca 800 m från klubben. När
vi skulle åka tillbaka blev även vi stoppade. Alla fick kliva ur bilen som skulle genomsökas. Vi fick
uppge identitet och alla visiterades. Situationen var obehaglig. Det var första gången jag visiterades.
Det hela kändes som en kränkning. Det kändes som att jag blev behandlad som om jag gjort något
olagligt. Kom ihåg att jag tänkte tanken att jag nu hamnat i något register hos polis. En del skrattade
och sa att nu har vi hamnat på polisens svarta lista.
Overkligt. Jag arbetar som förskollärare och var då anställd som en resursperson till en sjuårig
pojke, vars pappa är polis. Han ser mig som en bra människa som betyder mycket för hans son. Vad
skulle de tycka om det kom fram att jag finns i något register. Skulle jag bli ifrågasatt då det i mitt
yrke är viktigt att man som vuxen är en god förebild. Slog sen bort tanken. Jag har inget att oroa
mig för. Jag betraktar mig som en person med goda normer och värderingar och absolut inte gör
något olagligt. Jag stod som i en film och iakttog det som skedde runt oss. Flera polisbilar och folk
som visiterades. Några skrattade och tyckte att det hela var löjligt. Vi fick sen stå och titta på hur de
gick igenom hela bilen och sen åka vidare. Det blev ingen trevlig dag. Polishelikopter cirklade över
området och det var som om vi alla väntade på att den polis som befann sig ett par hundra meter
bort, skulle storma in när som helst. Det skedde inte men det gav ändå en avslagen stämning. Det
stora samtalsämnet denna dag verkade vara polisens närvaro och ifrågasättande av deras aktivitet.
Nästa gång jag visiteras är sommaren 2011. Vi har tidigare varit flera timmar på en utställning och
inte haft tillgång till toalett. Vi var på väg hemåt men då jag är så otroligt kissnödig åker vi mot
garaget för att använda toaletten En polisbil har åkt efter oss och när vi stannar till utanför garaget
kommer de fram till bilen. De ber oss kliva ur och ska genomföra en P19 och en P20. Xxx frågar
direkt om jag kan få tillåtelse att gå till toaletten först. Han förklarar att jag genomgått operation och
tagit bort livmodern och pga. detta har svårt att hålla urinen och att det är akut. Polismannen svarar
med otrevlig ton att vi ska kliva ut för att de ska genomföra visitering och söka igenom bilen.
Xxx hettar till då polisen inte bryr sig om det han säger. Xxx ber då att de ska börja med mig så att
jag kan få gå iväg. De nekar och jag står där och tycker situationen är pinsam. Försöker med all
kraft att försöka knipa för att hålla tätt men vet att det inte hjälper när det börjat läcka. Måste jag
dessutom stå upp en längre stund är det otrevliga oundvikligt. Den polis Xxx pratar med säger då att
Xxx ska anhållas och ropar på ytterligare polispatrull till platsen. Tycker att hela situationen är
obehaglig och efter kroppsvisitering får jag till slut gå iväg. När jag kommer åter till platsen står de
fortfarande och går igenom bilen. En annan person som hyr garageplats har parkerat sin bil på
parkeringen och även han blir föremål för en P19 och en P20.

Xxx ger mig bilnycklar och sin plånbok och säger att de ska ta med honom till stationen. Jag står
bredvid och ser hur de tar min handväska från bilgolvet och tittar igenom den. Det hela känns
kränkande. Platsen där vi står är på en parkering där en cykelväg/gångbana leder ner mot city. Det
är 150 meter från den skola där jag arbetar. Flera barn och föräldrar som är bekanta passerar och
iakttar storögt den uppslutning av två polisbilar som står runt oss. Jag känner mig både arg och
ledsen då jag inte har någon förståelse för det polisen utsätter oss för. När det hela sen är klart får vi
sen båda åka från platsen. Vetskapen om att bli utsatt för detta är trött igen gör att jag väljer att inte
åka med ibland. Jag är trött på att Xxx kastar en blick i backspegeln och vant konstaterar att nu
ligger de efter oss igen.
Sommaren 2011 flyttar jag från ett samhälle två mil utanför Östersund in till Frösön som är en del
av Östersund. Efter det ökar aktiviteten runt oss. Under hösten och fram till idag åker polis flera
gånger sakta förbi utanför vårt hus. Ibland ser vi dem dagligen. Ofta ser vi dem vända ett par hundra
meter bort och sen sakta komma åkande tillbaka förbi. Ibland åker de upp på vår uppfart och
vänder. Ibland civilbil men oftast målad polisbil. Ett par gånger har min 16-årige son mött dem på
uppfarten när han är på väg till skolan. Jag går kvällspromenad med hunden ca 19.30 men ibland
kan klockan även bli 21.30.
Oavsett vilken tid jag gick mötte jag under en längre period en bil med två poliser. Det blev till slut
pinsamt och jag började till slut höja handen för att hälsa när de åkte förbi. Ibland när jag kom på
väg hemåt kunde jag på håll se hur de stod på gatan nedanför huset. Det ger en obehagskänsla och
väntade bara på att något skulle hända utöver att de bara stod där. Ibland var jag irriterad på deras
närvaro och ville bara gå fram och fråga vad de egentligen ville. Vi sover med öppet fönster. Ibland
kan vi höra hur en bil kör extremt sakta förbi trots att det är 50 eller att någon vänder på uppfarten.
Kliver vi upp och tittar ut genom fönstret, ser vi polisbilen sakta glida vidare. Även grannar har
iakttagit bilarna.
Den 27 november blev Xxx stoppad vilket nu är mer en rutin när polis får tillfälle. Xxx visar sin
irritation och polis beslutar då att han ska tas in för provtagning. Anledning var att polis tyckte att
han visade tydliga tecken på narkotikapåverkan. Körkortet togs ifrån honom. Under de tre följande
veckorna, innan provsvaren kom verkade det som bevakningen av vårt hem samt vid garaget ökade.
Det var ofta upp på uppfarten eller åkte sakta förbi. Vet inte om de bevakade för att se om Xxx
skulle röra bilen och köra olovligt utan körkort. Jag fick agera chaufför under den tid som han var
utan. Tre veckor senare när provsvaren kom återfick han körkortet.
Lördagen 4 februari ska några av våra bekanta åka till en födelsedagsfest. Xxx har lovat att skjutsa
dem till festen. Vi åker i en av killarnas bil. Efter att vi släppt av dem åker vi en runda på stan.
Möter en civilbil vid macken. Xxx och jag skämtar om att vi åker i en bil som inte är bekant för
dem. Vi hyr en film och ska sen åka hemåt. Kör en sväng förbi en populär krog. Klockan är 22.30.
Xxx känner igen en av två civilklädda poliser som kommer gående ut från krogen. Vi åker sakta
förbi och sen konstaterar Xxx att de kommer åkande efter oss. När vi kommit upp på nästa gata slår
de på blåljusen och vi stannar. Polismännen går fram på var sida om bilen. Xxxx konstaterar att den
polis som står på hans sida är den som tagit in honom in november. En vid namn Xxxx Xxxx. Vi får
visa legitimation. Polismannen på min sida pratar om att det är extremt kallt ute. -25 grader. Xxx får
blåsa för nykterhetskontroll. Tomas ber att få Xxx körkort igen. Han går till civilbilen och när han
kommer åter säger han att det ska genomföras P19 och P20. Jag ser en viss förvåning när han säger
det hos den polis som står och pratar med mig. Xxx frågar på vilka skäl de gör detta. – Det vet du,
får han till svar.
Beslutet att göra denna åtgärd får mig att känna nu är det nog. Jag blir arg och frågar vad det är som
försigår. Jag talar om att jag är otroligt trött på de aktiviteter de har runt oss. Jag kräver en
förklaring. Jag vill veta på vilka grunder det sker. Då får även jag till svar att jag egentlig vet varför
det är som det är. När jag svarar att jag inte vet och fortfarande vill ha en förklaring blir till slut
polismannen ställd och jag ser att han reagerar på att jag verkligen nu är arg förbannad och ledsen.

Jag framför min avsky över de resurser de lägger på oss och att de borde ha viktigare saker för sig.
Jag säger att jag inte längre kommer att acceptera denna trakassering. Vi åker bara genom staden,
stör ingen, gör inget olagligt och ändå ska vi bli utsatta för detta. Jag tycker att vi anses anklagade
för något och vill veta vad.
Polismannen svarar att det finns säkert skäl som gör att det är befogat. Jag talar om att jag ska
kontakta överordnad för att få förklaring av det som sker. Efter att de genomsökt både bilen och
Xxx går jag fram och frågar om de inte ska genomsöka mig. Dig är vi inte intresserade av får jag till
svar. Tycker att det känns löjeväckande. Varför söka igenom och riva ut hela den bil som inte är vår
men sen inte söka igenom mig. Vad tror polis att de ska finna? Nu känner jag att jag fått nog och
någon ska stå till svar för det som sker. När vi sen åker från platsen berättar Xxx att han frågat
polisen under visiteringen varför de hela tiden håller på som de gör. Polisen gav honom svaret att
den dagen han går ur klubben, hänger av sig västen och börjar samarbeta med dem, då ska han
lämnas ifred. Då jag hör att han uttalat sig så får jag ytterligare skäl till att kontakta överordnad. Det
måste vara ett tjänstefel att uttala sig som han gjort.
Den 8 mars ringer jag så överordnad för Xxxx Xxxx och övrig ordningspolis, Xx. Jag säger att jag
vill ha en förklaring till den polisaktivitet som pågår runt oss. Hon svarar då att de får information
som ligger till grund för de åtgärder som görs. Jag hänvisar till det inträffade lördagen den 4
februari då polis anser att jag ska veta orsaken till intresset för Xxx. Jag vill att någon ska förklara
för mig vad det är så uppenbart att jag ska veta. Jag säger att jag lever tillsammans med Xxx och
känner honom väldigt väl och att jag anser att det finns ingen som helst relevans i det som sker. Jag
ifrågasätter att den information som de anser vara skälet till insatserna inte är riktig. Maria säger då
att en av anledningar är att Xxx har bekanta inom det röd-vita och besökt deras fester. Jag frågar då
om hon anser att det finns något brottsligt i detta.
Jag frågor också hur Xxxx Xxxx har rätt i att göra det uttalandet om att Xxx ska lämnas ifred när
han går ur klubben. Anses Xxx vara en brottsling för att han bär väst? Xx kan inte kommentera
detta men bedyrar återigen att det finns information som ligger till grund mot det som rör Xxx. Jag
säger att jag fått nog och att jag och min övriga familj inte ska drabbas som vi nu gjort. Jag vill ha
en förklaring till varför min son ska behöva möta en polisbil på uppfarten när han är på väg till
skolan. Vill att hon ger mig en förklaring till varför polisen bevakar vårt hem. Hon svarar då att det
är väl för att ta bilnummer och kartlägga dem som vi umgås med. Jag säger då att ett halvårs
spaning borde räcka för att kartlägga vårt umgänge. Eftersom det inte kan ha funnit något tvivelaktigt i umgänget tycker jag att det nu inte längre har skäl till att fortsätta. Säger till Xx att jag vill
att hon pratar i klartext vad det egentligen är frågan om. Antingen är det jag som lever i en lögn
eller så är det ni som har en helt fel bild av allt.
Hon avlutar med att bedyra att finns goda grunder till dem beslut som tas kring Xxx och menar att
det är bara att finna sig i detta. Om det finns det tycker jag att de ska komma till skott och få ett
resultat någon gång. Jag tycker att det verkar som Xxx redan är dömd i deras ögon men för vad.
Jag anser att det liv jag lever inte ska medföra att min son behöver möta polis, jag ska kunna gå ut
med hunden utan att möta polis. Vi ska kunna åka bil utan att bli stoppade.
Allt detta sammantaget gör att jag fått bilden av att pga. att jag har valt att leva med en person som
är med i en MC klubb, så får också jag stå ut med att det är polisen uppgift att störa och förfölja
dessa personer. Trots allt så verkar det hänt något sen mitt samtal med Maria Könberg. Ingen målad
polisbil har vänt på uppfarten eller åkt förbi vårt hus senaste veckorna. Men troligen får vi ta för
givet att våra telefoner varit eller är avlyssnade. Även detta ett intrång i vårt redan bevakade liv. På
vilka grunder allt sker är det ingen som kan ge svar på, men det verkar räcka att man har väst eller
umgås med fel personer. Att jag och mina barn ska drabbas i sin hand är inte accepterbart. Har
senaste åren ändrat min syn på polisen då jag mött många med felaktig attityd och fel människosyn?
Varför ska vi behandlas som om vi redan är dömda för något olagligt? Jag anser att de inte har rätt

att handla som de gör.
Arg och upprörd anhörig
JO-ärende, Dnr: 1543-2012. Anmälan föranledde kritik för felaktigt beslut och bristande
dokumentation samt för att förut-sättningarna för DNA-topsning ej förelåg. Anmälan föranledde
dock inga åtgärder från JO:s sida avseende de systematiska förföljelserna eller kontrollerna…
Anmälan innebar emellertid att polisen därefter lämnat personen ifred.

Polisen försökte värva dottern som informatör! Del 3/3
I början av sommaren 2011 kontaktade polisen Xxx:s 29-åriga dotter i avsikt att hon ska bli
informatör och ge dem information om när jag åker och vart. De påtalar för henne att det är en
tidsfråga innan de kommer att göra en razzia där jag vistas.
Min dotter med familj verkar av någon anledning inte vilja åka till oss utan det blir mest jag som får
besöka dem. Under hösten kommer förklaringen till detta. Hon hade först inte tänkt berätta detta
men till slut ger hon ett skäl till varför hon inte vill besöka oss. Hon frågar mig en dag till slut i ren
irritation, vad som händer kring Xxx. Hon säger till mig att Xxx förehavanden nu påverkar hennes
liv också. Jag förstår inte alls vad hon menar och vill ha en förklaring. Hon berättar då att i början
av sommaren hade hon i hemmet fått besök av en polisman. Han vill få henne att bli informatör.
Han vill att hon ska ge dem information om när Xxx åker någonstans och vart han åker.
Hon avböjer så klart och säger att den informationen har hon inte. Hon kan inte helt plötsligt börja
visa intresse och börja fråga mig när och vart Xxx ska åka. Hon gör också klart att även om hon
hade den informationen skulle hon aldrig medverka till att ge dem någon sådan information. Hon
skulle då sätta sig i en ohållbar situation. Trots detta blir hon två gånger per telefon kontaktad av
samme man. Han vädjar till henne att hon ska välja rätt sida och medverka. Han säger bland annat
att de får information om Xxx från annan källa. Det är inte en fråga om att det ska göras ett tillslag
mot Xxx utan bara när det ska göras.
Han gör klart för henne att om hennes barn vistas på den platsen, så kommer man inte att ta någon
hänsyn till barnen. Det blir ingen trevlig upplevelse. När jag får höra allt detta blir jag bestört. Jag
anser att detta är ytterligare ett övergrepp från polisens sida. Jag blir först chockad av allt jag hör
från min dotter. Sen blir jag förbannad och säger till henne att det såklart inte finns någon som helst
sanning i det hela. Men för henne är det svårt att veta vem hon ska lita på.
Det första jag gör är att diskutera saken med Xxx och ställer frågan återigen. Finns det något som
kan ligga till grund för detta. Men även han är arg och förbryllad över den aktivitet som pågår och
att det fått sådana proportioner så att man kontaktat min dotter. Vad är det polisen tror eller fått
information om? Även allt detta känns verklighetsfrämmande.
Jag har många gånger försökt bedyra att de lugnt kan åka och hälsa på hos oss. Men det kvarstår
nog en oro från hennes sida då hon väljer att inte åka hit.
Arg och upprörd anhörig
JO-ärende, Dnr: 1543-2012. Anmälan föranledde kritik för felaktigt beslut och bristande
dokumentation samt för att förut-sättningarna för DNA-topsning ej förelåg. Anmälan föranledde
dock inga åtgärder från JO:s sida avseende de systematiska förföljelserna eller kontrollerna…
Anmälan innebar emellertid att polisen därefter lämnat personen ifred.

Om ännu en olaga och trakasserande bikerkontroll!
Ännu en trakasserande och olaga kontroll!
Jag var på väg i kanske vad man kan tycka något för kallt väder för att riktigt njuta mot Jönköping.
För att hälsa på min son och få se lägenheten han och flickvännen skaffat!
Trots att det blåste storm så satt jag där på hojen med ett leende innanför hjälmen:-) Härligt att få se
grabben igen! Kör de första fem milen hyfsat lugnt och lägger mig snart bakom en pickup för att få
lite skydd mot vinden och rullar vidare mot Falköping.
Då jag strax märker att bilen framför sänker hastigheten kraftigt och höjer min blick framåt vägen
och ser polisen som står och vinkar in bilen. Jag har inte fått nått tecken på att jag ska göra likaså
utan förbereder mig för att fortsätta framåt. Då nästa polis frenetiskt flyger ut och vinkar febrilt åt
mig. Jag suckar och svänger in .
Han kommer fram och jag ser att han säger nått till mig samtidigt som han nickar åt sin partner som
står vid bilen de först stoppat. Jag skakar på huvudet och pekar mot öronen och börjar ta av mig
hjälmen. Plockar ur lurarna med den sköna musiken och möts av en irriterad röst som påpekar . ‘Är
det inte lite för kallt för att vara ute och köra mc nu? Jag svarar lugnt samtidigt som jag ser i
backspegeln att ännu en bil svänger in bakom mig och ut kliver en polis till från sin civila bil.
‘Tycker du det?’ Jag ler åt han och tittar på polisen som står bakom mig och nickar åt den tredje
som nu kommer fram från bilen framför för att ta det körkort jag nyss lämnat över till den första
polisen.
Den som stoppat mig frågar nu. ‘Vart är du på väg då? Jag ser på honom och skrattar och säger ‘Åh
jag är bara ute på en liten lätt tur till Jönköping ‘. Han ser bort mot bilen där hans partner nu sitter
och knappar in uppgifterna från mitt körkort . Och återgår till mig. ‘ Vad ska du göra där då?’ Jag
svarar absolut ingenting och ler igen och tittar på polisen bakom mig som satt sig i sin bil igen.
‘Vilken klubb är du med i?’ Jag vänder honom ryggen och visar märket. Han nickar och fortsätter ,
‘Är det Sverigemodellen? ‘Jag skrattar och svarar nej det är ett engelskt ord men visst jag är från
Sverige.
‘Han grymtar och går bort till partnern i bilen och dom pratade med varandra en stund innan han
kommer med mitt körkort i handen och säger, ‘Du blev stoppad förra året?’ Jag svarar. ‘Vilken av
gångerna? Han tittar med mörka ögon på mig och tillägger ‘Det som ledde till en händelse! ‘
‘Vad undrar du nu över’ säger jag och ler och undrar om han ska ge mig mitt körkort igen? ‘Vad
blev utfallet av den händelsen?’ frågar han. Jag svarar nu trött och nickar mot mitt körkort, ‘Det?
Absolut ingenting’ precis som jag upplyste din kollega som det året stoppade mig att utfallet skulle
bli!’
Han räcker över mitt körkort och mumlar ‘Du kan åka!’

Poliskontroll som kom av sig på grund av Paybackdekal!
Jag var häromkvällen ute med min gamla husbil en sväng. På väg in i stan får jag en målad blåvit
bakom mig. De åker efter genom hela stan och när jag nästan är hemma blir jag stoppad. De har
“som vanligt” en jävla attityd och ifrågasätter varför jag åker runt med detta skrotet osv.
En av tokjävlarna börjar gå runt bilen och när jag ser han i passagerardörrutan ser jag hur han

reagerar på Paybackklistermärket på rutan. Han kallar till sig den andra tokfan och de diskuterar
något bakom bilen. När de sedan kommer tillbax är attityden helt förändrad. Genast nästan trevliga
och jag kunde åka de sista 500 meterna direkt.
De glömde till och med blåstestet o kolla körkort o.s.v… Blev själv lite paff att jag kom av mig med
och kräva leg på dem som jag alltid gör numera.. Kändes mycket skumt detta. Men bra om det nu
var märket…
Skalleper

Vittnesmål om trafikontroll vid Payback Resistance Run 201208-18

Bilden ovan är hämtad från det refererade Payback Resistance Run 2012 då polisen bestämde sig
för att genomföra en fullkomligt livsfarlig kontroll mitt på en livligt trafikerad riksväg. En dag där
20 000 deltagare från Mälaren Runt frekvent trafikerade den andra väghalvan…
Denna dagen åkte jag o 4 andra ur vår mc-klubb Xxxx MC som är en legal SMC-ansluten
motorcykelklubb med helt vanliga medborgare som medlemmar, vår klubb ligger i Trollhättan.
Då många av oss i klubben fått erfara hur ”bikers” blir nekade inträde på pubbar, restauranger, o
även bowlinghallen i Trollhättan samt vissa av oss även utsatts för olagliga kontroller och detta bara
av anledningen att vi i vår klubb visar vårt medlemskap i klubben,
bär väst med klubbemblem.
Av ovan anledning samt andra obehagliga fakta har många av oss klivit med i den rikstäckande
föreningen PAYBACK Sverige.
Den 18 augusti 2012 beslutades att ett ”run” skulle anordnas via Warriors MC Västerås. Runets

syfte var att markera att vi motsätter oss all negativa särbehandling då vi kör mc o bär väst.
Vi påbörjar runet med utgångspunkt Warriors MC Västerås. Trevlig stämning. Vi är ca under 200
deltagare. Vi möter en väldig massa mc i motsatt riktning, stor trafiktäthet.
Ca 1 km innan runets slut blir det plötsligt tvärstopp mitt på vägen. Alla mc stannar. Jag undrar om
nån olycka inträffat, massor med mötande motorcyklar o bilar. Plötsligt ser jag blåljus långt fram
samt att ett antal polismän går från mc till mc. Det jag konstaterar är att 2-3 polismän i grupp 1 ber
om personnummer kollar körkort, ropar ut till en kvinnlig polis i gruppen. En annan polis ropar ut
reggnr vilket denna kvinnliga polis skriver ner.
Strax kommer dom fram till mig o min klubbkamrat Xxx och då han ser polisen skriva ner hans
namn personnummer och regnummer ställer han en fråga: ”Du står väl inte o för illegal
registrering. Det är inte tillåtet”. Denna polisman ryter då ilsket tillbaks ”Tjafsar du så river jag
ner hela din cykel, så passa dig”.
Xxx ler då åt honnom och svara ”Varsågod”. Jag ställer samma kommentar om illegal registrering
till den kvinnliga polisen. Hon säger då ”Nä, jag registrerar inte. Vi gör så för att ni smidigt ska
komma iväg”. Jag ser ner på hennes block som hon nu börjat bläddra i och konstaterar att jag kan se
åtskilliga namn personnummer o reg nr…
Jag förklarar för henne det olämpliga i att föra denna registrering och förklarar att vi kommer att
polisanmäla denna registrering. I detta avslutar polismannen sin diskussion med Xxx och beordrar
honom att köra, vilket han gör.
Jag för vidare diskussion med dessa poliser. Dessutom stod en inspektör från transport eller
vägverket vid sidan.
Jag säger till polismannen att som polis bör du väl följa reglerna vilket besvaras bryskt med att
”Jag är polis och jag gör vad jag vill och det finns inget du kan göra åt detta”.
Jag fortsätter föra en dialog med polismannen ganska länge och jag lämnar sen platsen.
Jag ser dessutom att ett 20-tal av deltagarna i runet registreras av polisen på samma sätt, flertal
block, i princip ett i varje polismans hand.
Nu var det även som så att jag under hela denna händelse bar en ”spionkamera med ljud” och visade
denna för polismannen samt förklarade att hela händelsen var inspelad och att jag dessutom riktade
kameran mot blocket där alla personuppgifter var nerskrivna. Nu har jag problem att öppna denna
filen men den finns och att ljuga vore kanske inte så smart av poliserna som var inblandade.
Varför anser jag detta som illegal registrering och inte fordons förarkontroll?
Jo, för att inga fordon kollades på platsen, namn regg och personnummer skrevs ner sen skickades
förarna vidare.
Hur skulle dom kunna åtgärda avställda fordon, återkallade körkort obesiktigade fordon osv? För
mig var detta en förklädd registrering av vilka som deltog och sympatiserade med Payback.
OBS på ett av fotona publicerade på Payback hemsida kan man se den kvinnliga polisen stå med
blocket i hand, dock syns bara delar
av blocket.
Påpekar även att vissa olyckstillbud inträffade då bilar som körde bakom oss körde om och prejade
sig in för att inte krocka med mötande trafik. Finns även på Paybacks hemsida bilder på detta.

Ovan redogörelse intygar jag på heder och samvete vara sann och överlåter åt Peter Scherva och
Payback att via fullmakt driva
Kontrollen anmäldes till JO. Anmälan föranledde ingen åtgärd från JO:s sida… Polisen yttrade
sig i en sekretessbelagd handling över tillslagsorsaken som destruerades direkt av JO varför
anmälande part ej kunde få information om orsaken till polisinssatsen från JO eller Polisen.
Polisbeslutet överklagades till Kammarräten som gav polisen rätt och Högsta Domstolen medgav
ej prövningstillstånd. Än idag är därmed orsaken till kontrollen höljd i dunkel.

Polisen beslagtar olagligen körkort!
Onsdagen den 10 oktober 2012 blev en person ur bikerkulturen stoppad för kontroll. På
kontrollplatsen fanns två polisbilar och en piketbuss. Mannen visade på begäran upp körkortet men
ville inte tillmötesgå begäran att överlämna kortet, vilket inte heller krävs enligt lag. Mannen blev
då utkommenderad ur bilen varefter kortet rycktes ur hans hand. Polisen vandrar därefter iväg till
bussen med körkortet. En annan polisman kommer därefter fram och begär att få se kortet men får
som svar att de redan har kortet inne i bussen.
Polisen säger att det har de inte alls och att det var den sämste ursäkt han hört och predikade
därefter om att man inte får köra runt utan körkort. Efter 10 minuter blir mannen beordrad att packa
sig därifrån om han inte vill ha böter för ohörsamhet mot polisen. Mannen ber då om namn och
tjänstenummer för att kunna göra en anmälan vilket polismannen vägrar att uppge utan beordrar
istället mannen att omedelbart avlägsna sig då han annars blir omhänder-tagen för obstruktion av
tjänsteutövande.
Mannen går dagen efter till polisstationen för att göra en anmälan. Polisen uppger då att det inte
gjorts någon slagning på vare sig mitt registreringsnummer eller personnummer så kan jag inte ha
stoppats och att det inte förekommit någon poliskontroll på utpekad plats varför de inte kan hjälpa
honom.
Mannen kontaktar därefter Payback Sverige som per mejl gör en polisanmälan till Polismyndigheten i Värmland. Anmälan skickas vidare till internutredningsenheten som kontaktar oss och den
utsatta mannen. Internutredningsenheten tar allvarligt på saken och bemöter oss sakligt, korrekt och
vänligt och uppger att de vill gå till botten med saken.
Två dagar därefter utdelades, med vanlig postutdelning, ett brev utan avsändare till mannen. I
brevet låg mannens körkort…

Tre olika former av polistrakasserier utan lagstöd!
Första gången var hemma i min bostad i Tyresö för ex antal år sen. Jag umgicks med ett par killar
som tillhörde en rätt stor klubb och dom hälsade på mig vid flera tillfällen.

Till historien hör att min granne, en dam på nästan 90 år, väldigt sällan var hemma.
Helt plötsligt en dag så står det en ny Volvo på hennes uppfart och jag vart lite nyfiken då för jag
visste att den gamla damen inte hade bil. Jag smög ner och kollade. Jag ser till min lilla förvåning
att där satt det minsann 2 personer i bilen som jobbade åt Stasi!!!!
Jag gick upp till mig igen,å tänkte skiter väl i dom …men efter ca 4-5 timmar så stod dom kvar. Då
växte hornen ut och jag laddade micron med bullar och koka kaffe och gick ner med … Gissa o
dom vart snopna … Efter det så hade jag inga fler “besök”
—–
Andra episoden var en födelsedags fest jag var på utanför Katrineholm. Festen var hos en
klubbmedlem i hans bostad. När jag kom lade jag märke till en illa parkerad Saab av nyare modell
(läs: polis).
Partyt var mycket trevlig och hemfärden skulle påbörjas. Jag kommer till Kungsör då jag möter en
målad polisbil som tvärvänder efter mig. Jag körde inte för fort eller var onykter. Då hör jag på
sheriffradion att dom slår på mitt regnummer och döm av min förvåning att dom rabblar alla
uppgifter SAMT att jag är mc-relaterad och största försiktighet skulle iakttas.
Jag slår på en tvärnit varav polisen håller på att köra in i mig. Dom hoppar ur bilen och går i en
båge runt med dragna tjänstevapen och skriker åt mig att hålla händerna utanför min bil fullt synliga
och sen skrek den ena att jag skulle stänga av bilen …
QUE ??? Ska jag stänga av med knäna då eller skrek jag tebax… Och sen kom ca 100 frågor om
vart jag varit och vart jag ska … Jag svarade bara med ett pekande att jag kom därifrån och peka
framåt att jag ska åt det hållet… Skitsura vart dom … Till historien hör väl också att jag var inte
medlem i nån klubb då och inte innan heller.
—–
Tredje episoden utspelades häromdagen då vi i klubben hade tagit oss till en pub i Stockholm för att
ha det lite trevligt. Efter ca 1 timme där så kommer hela stasiligan från Sthlmspolisens mc-grupp
och tar ut oss på gatan utan anledning ock kroppsvisiterar oss. Dom ifrågasätter också varför vi var
där …
E du dum eller? Vad gör man på en pub??? Fikar med mormor? Hehe…Näe dom poliserna hade
ingen humor. Dom påstod att jag hade druckit en massa öl och dom kunde minsann ta mig för lob.
Långnäsa sheriffen fick du: JAG DRICKER INTE!!!!!! Har inte gjort det sen 1988. Jag krävde ett
alkotest på mig …men det ville han inte gå med på utan då hotade han med ohörsamhet mot
polismakt….
Mina horn växte ut lite och då sa jag: Är du polis?? Har du legg, frågade jag polisen? Helt plötsligt
så fick jag gå in igen … Dom e roliga dom där stasinissarna.
Pether Burlin

Polisen: Ni blir stoppade för att ni har mc på ryggen!
Blev stoppade, fotograferade och kontrollerade för att de hade MC på ryggen!

Vi var tre stycken ur klubben ute på en sväng och övningskörde med Xxx. När vi kom till en rondell
vid Statol så svängde vi av mot Malmö. Efter rondellen dök det upp en civil polisbil som stoppade
Xxx som körde sist i gruppen. Han fick då blåsa och genomgå id-kontroll. En kvinnlig polis kom
med en piketbuss och fotade honom framifrån, bakifrån och hojens nummerplåt.
Xxx fick då förklarat för sig att han blev stoppad enbart för västen med ryggmärken.
Xxx och Xxx hade vid det tillfället fortsatt att köra för att stanna vid lämplig plats och invänta Xxx.
Dom stannade vid en avfart. Där dök det inom kort upp en polisbil och strax efter piketbussen. De
kontrollerade Xxx och XXX:s id-handlingar samt skrev även upp vilken titel man hade i klubben.
En kvinnlig polis kom ut från piketbussen och fotade Xxx och Xxx. Hon fotade även hojarnas
numerplåtar.
Xxx ställde frågan: Vad är trafikförseelsen?, till den kvinnliga polisen och fick då svaret: Ingen, ni
blir stoppade på grund av att ni har mc på ryggen”!

Olaga poliskontroll på grund av ryggmärke!
Poliskontroll på grund av ryggmärke!??
Jag kom körandes på hoj utanför ett mindre samhälle, som jag skulle passera igenom för att hälsa på
ett par bekanta som bor på andra sidan. Vid infarten mot centrum möter jag en målad polisbil, som
efter att dom passerat mig tvärvänder, kör ikapp och lägger sig någon meter bakom.
Lite nojig blir jag, då min hastighetsmätare har immat igen efter en tidigare resa i ösregn och jag
inte riktigt kan se LCD-siffrorna. Så jag vet inte om jag kör 50 eller 65 på den aktuella 50-sträckan.
Efter att dom antagligen har gjort en slagning på registreringsnumret sätter dom på blåljus och siren.
Så det är bara till att svänga in mot kanten och stanna. Jag slår av hojen och ställer mig bredvid den.
Poliserna sitter kvar i bilen och studerar mig. Efter en halv minut stiger dom ut stiligt uppklädda i
sina skottsäkra västar.
Den vanliga proceduren med körkort och blåsa inleds, och den ena polisen tar mitt körkort med sig
bort till bilen och blir sittandes där en stund. Den andra polisen börjar småprata lite om hojen för att
sedan övergå till klubbtillhörighet, var jag kommer ifrån, vart jag är på väg, m.m. Men jag ger bara
nonsenssvar på alla frågor, typ det kan du väl själv läsa,därifrån, ditåt…
Den andra polisen är nu klar med sina kontroller i bilen och kommer ut igen. Han kommer fram till
mig och återlämnar körkortet och säger – Ja, du verkar vara en ordentlig person. Varpå jag frågar
vad som fick honom att tro något annat.
Och det är hans följande kommentar som gör att det inte längre handlar om en vanlig trafikkontroll.
-Vi såg att du hade väst med ryggmärke, så då var vi tvungna att stanna och kolla upp dig…
Micke

Olaga polistrakasserier på grund av klubbens medverkan i
Sverigemodellen!
På grund av klubbens medverkan i Sverigemodellen så trakasserade polisen olagligt en
klubbmedlem
Den 14 augusti var jag och en klubb broder på klubben och snickrade samt installerade el. Vi var
båda nyktra.
Jag stod 2 meter upp på en stege och klamrade en elkabel när polismännen Nicklas Skarin och
Jörgen Stridsman kom och anklagade mig för narkotikabrott för eget bruk.
Poliserna tog med mig till stationen för provtagning och ett förhör som mest handlade om varför vi
är med i Sverigemodellen. Jag tvingades även lämna ett DNA-prov genom toppsning.
Nicklas Skarin hotade mig och sade att ifall jag syntes utanför någon polis eller på något sätt hotade
en polis så skulle jag få ett helvete. Fick även veta att så länge vi är med i Sverigemodellen så ska
polisen göra allt för att stoppa oss.
Paybacks kommentar:
Till saken hör att rapporten från Rättsmedicinalverket, som för samtliga sju olika testade ämnen helt
friar Xxxx för att ha haft olovliga substanser i urinen, diarieförs av Polismyndigheten i Norrbotten
den 20 augusti 2010. Den 27 augusti kallas Xxxx till samtal på Socialbyrån för att ha
omhändertagits av polisen ”uppvisande tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika”.
Uppgiften om att Xxxx friats från alla misstankar om olovligt intag av narkotika har således
medvetet underlåtit att vidarebefordras av Polismyndigheten till Socialnämnden. Och först
när Xxxx själv kontaktar socialsekreteraren och informerar om det faktum att han är friad från
misstanken om ringa narkotikabrott får Socialnämnden kännedom om det faktum att Xxxx utefter
påhittad grund anklagats för brott.
Efter att personen utsatts för en rad olika former av trakasserier från polisens sida upphörde i ett
slag dock allt polisintresse i och med att en JO-anmälan kom till stånd, genom Paybacks försorg.
JO-anmälan, diarienummer: 4742-2011, ledde inte till några åtgärder från JO:s sida

Olaga kontroll och husrannsakan i fordon på grund av
klubbesök!
Olaga kontroll och husrannsakan i fordon på grund av klubbesök!
Det var en helt vanlig torsdag, jag och en kamrat åkte till X mc för att dricka en kopp kaffe, vara
sociala och för att hämta två bensindunkar som jag fått till ett projekt. När vi väl efter lite strul
anländer så har grabbarna åkt. Vi stannade och jag hämtade dunkarna som de ställt ut..
När vi står parkerade åker en Saab förbi, den bromsar in och kör

långsammare förbi. Polarn garvade och sa “kolla civilarna är ute på vischan, får de inte vara med
vid bandyn”
Vi packar in dunkarna och åker hemåt. Vi åker ca 1 km innan det (som väntat) började blinka blått
bakom oss. Vi stannar och polisen kommer till bilen, först på passagerarsidan. Jag får kliva ur, min
väst inspekteras, jag får frågor om vilka vi är (min klubb) och svarar på detta. Jag svarar på vart vi
kommer från osv. Detta är något jag vet att de redan vet, då min klubb inte ens är en mc, utan en
livstilsklubb, vi tillåter alla former av hobbyfordon. Och jag har tröttnat på att stoppas på hemort
och jag helt enkelt skrev ut klubbhistorik, logga, och åkte in till polisstationen och presenterade
materialet. De var inte det minsta intresserade.
Min kompis (västlös) behöver inte kliva ur bilen, förrän långt efter, behöver ej heller visa leg (trots
att han kör) men får (under protest) sin bil genomsökt. Sen kommer frågan “ni vet varför ni blir
stoppade eller hur!” För att vi varit vid x Mc svarar jag. Ja, svarar de och ber mig ställa mig så mina
märken på västen syns. Jag ifrågasätter varför och de säger att de vill ta en bild, och med en lätt
hotfull ton säger polis 1 “för det har du väl inget emot!”Jag tittar lugnt på honom och säger det har
jag absolut inte, men som motprestation kommer de få lämna tjänstenummer och visa sina leg. För
en anmälan för brott mot yttrandefrihet och föreningsfrihet. Samt en anmälan för åsiktsregistrering
och brott mot genomsökning av fordon utan husrannsakan/giltig orsak, kan de ju inte ha något
emot.Av någon konstig anledning hade de något emot det så de ville inte ta bild mer.Trakasserierna
avslutades med att de sa till mig att de håller ögonen på såna som mig. Till min kamrat sa de att nu
visste de va för slags drägg han höll som vänner och att så länge han inte byter så kommer de stoppa
honom så ofta de kan, oavsett om han hade sitt barn med eller ej. För som minst kanske grabben
gick att rädda!
“Trött på as”

Polisen tvingade mig att genomgå kroppsvisitation inför dottern!
Polisen tvingade mig att genomgå kroppsvisitation inför dottern!
Vid ingången till High Chaparall, när jag och min dotter anlände för att ha en trevlig kväll på
Chappen, blev jag beordrad att underkasta mig en kroppsvisitation. Självklart vägrade jag detta
eftersom det inte fanns något stöd för att utföra en sådan på mig.
Polisen på platsen tillkallar då sitt befäl som vägrar uppge sitt namn eller att legitimera sig. Efter ett
tag får jag ändå hans tjänstgöringsnummer vilket han uppge vara Xxx. Jag har således ingen
möjlighet att kontrollera att så är fallet.
Jag blir också informerad att om jag inte underkastar mig denna kontroll så kommer man att ta med
mig från platsen och göra en personkontroll av mig.
Min dotter som är med blir svårt chockad av vilken behandling hennes pappa utsätts för och hon
kommer nog aldrig mera att kunna lita på polisen…
Jag känner mig i detta läge tvingad att medverka till kroppsvisitationen. Jag är nu omrigad av 4
poliser och en chockad dotter.
Jag vill med denna anmälan att JO granskar med vilken rätt jag tvingas utstå denna förnedrande
behandling när man ska besöka en trevlig mc-träff och träffa likasinnade.

Jag vill också att JO granskar polisens agerande och lagligheten i denna oerhört förnedrande
behandling.
Jag vill också att JO granskar befälen i länet som har beordrat att vanliga människor ska tvingas
utstå dessa rättsövergrepp.
JO-ärende, Dnr: 5176-2012. Anmälan föranledde inga åtgärder från JO:s sida…

Vallad, fållad, vaktad och olaga kontrollerad på Chappen!
Den 1 juni 2012 åker jag med en väninna och hennes son till High Chaparall för att vara med på
träffen “Till minne av Swedish Bike Meet”.
När vi kom fram blev vi invinkade i “fållor” av poliser. Inne i “fållan” så fick jag som körde visa
körkort och blåsa. Även min väninna fick visa sitt körkort. Jag fick tillbaka mitt körkort efter dom
(poliserna) hade fotat det.
Efter en stund fick vi alla tre gå ur bilen och ställa oss framför den. Där blev jag visiterad av en
kvinnlig polis och en annan kvinnlig polis tog min handväska och gick bakom ett skynke och
genomsökte den.
Poliserna sa att dom skulle genomsöka bilen och en annan säger att vi ska följa med honom.
Vi får gå bort till en annan fålla under tiden dom genomsöker bilen. Under hela tiden står en polis
och “vaktar” oss.
Från det att vi fick gå ur bilen tills vi fick gå in i den igen tog det cirka 45-60 minuter. Det var kallt
och det regna. Min väninna hade ingen jacka och hennes son hade bara en tunn jacka på sig.
Min väninnas son blev väldigt orolig när dom visiterade hans mamma
När vi blev invinkade i “fållan” var där cirka 20-30 poliser.
Dom hade även en hund när dom genomsökte bilen.
JO-ärende, Dnr: 5176-2012. Anmälan föranledde inga åtgärder från JO:s sida…

Så registrerar polisen “som mitt i gatan står”!
Fyra lagbrott i en kontroll!
Den 1 juni 2012 blev jag stoppad av polis när jag skulle in till High Chaparall. Jag blev invinkad i
en “fålla” dom gjort av presseningar. Dom tog mitt körkort och skrev av det på ett formulär som jag
inte fick se. Under tiden dom skrev, kollade de registreringsskylten och västen, så jag antar dom
skrev det i formuläret med.

Utan att fråga tog dom foto på mig på nära håll. Jag sa att jag inte vill va´med på foto. Då ställde
dom sig längre bort och tog på mig i “smyg”. Dom fota hojen med från alla vinklar.
Utan att säga nått börjar två poliser visitera mig från topp till tå och vända ut och in på min
packning. Allt detta tar cirka 35-40 minuter.
Under tiden jag står där och blir förnedrad passerar andra mc-förare utan väst bara igenom utan att
bli stoppade. I 35-40 minuter stod jag stilla, dygnblöt efter lång färd och blev mer eller mindre
avklädd!
De behöll mitt körkort under hela tiden utan att berätta varför…
JO-ärende, Dnr: 5176-2012. Anmälan föranledde inga åtgärder från JO:s sida…

Om enskild kontroll som förevisade hela polisens brottskatalog!
Hela brottskatalogen kom till användning vid bikerkontroll!
Händelsen utspelade sig den 1 jun 2012 på westernstaden High Chaparall utan för Hillerstorp, under
mc-evenemanget“Till Minne av Swedish Bike Meet”.
Vi kom på MC och blev invinkade i en av polisen uppsatt fålla vid ingången. De stängde
presenningen bakom oss och sa åt oss att stänga motorerna och ta av oss hjälmarna.
Vi fick lämna ifrån oss körkort och fick blåsa i en alkotester. Därefter blev vi kroppsvisiterade och
de sökte igenom packningar och väskor.
De fotograferade oss utan vårt samtycke oh skrev ner personnummer, registreringsnummer och
klubbtillhörighet på ett formulär som en av poliserna bar på.
De frågade oss oväsentliga frågor om hur många vi var på träffen och om alla hade kommit dit
ännu.
Vi delgavs ingen misstanke om brott och under tiden vi stod där (cirka 40 minuter) släpptes flera
icke-västbärande motorcyklister förbi i fållan bredvid – utan att vare sig blåsa, visa körkort eller bli
genomsökta.
På vilket sätt anser jag att polismyndigheten har agerat felaktigt?
- Systematisk kontroll av klubbanslutna bikers.
- Fotografering trots att vi uttryckligen bad om att inte bli fotograferade.
- Egenmäktigt förfarande när de utan att fråga behöll våra körkort under en lång stund.
- Åsiktsregistrering i och med att de utan anledning skrev ner personuppgifter i ett hemligt formulär
som vi inte fick se.
- Visitering och rannsakan i packning utan att vi var misstänkta för brott.
- Hela campingområdet var fullt av poliser under hela helgen. Det var konstant pikébussat i rörelse

och de parkerade överallt i syfte att störa gästerna så mycket det gick.
- Slöseri av skattemedel och en insats som stod helt utanför proportion till de brott som kunde
tänkas begås under helgen. Insatsen lär ha kostat 40 miljoner kronor och var för polisen närmast
helt resultatlös.
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Olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning med hund mot
pälsallergiker!

Xxx och Xxx hade tagit bilen in till Värnamo för att införskaffa partytält. När de kommer tillbaka
till Chappen så blir de stoppade i en poliskontroll i anslutning till infarten till campingen.
De ombedes köra in i ett kontrolltält och där uppvisa legitimation varav att Xxx som körde ombads
att kliva ur bilen.
Polisen frågar Xxx vilken klubb Xxx tillhör efter att han klivit ur bilen. Polisen ber Xxx att ställa
sig bakom bilen för att de ska genomföra en kroppsvisitering. De upplyste aldrig om orsaken till
kroppsvisiteringen.
Efter avlutad visitation frågade de Xxx om de fick fotografera honom. Där Xxx då sa Nej till det
hela. Något foto togs aldrig av de visiterande poliserna.
Sedan förde de Xxx ut ur fållan till den bredvid. Kontrolltältet var uppdelat i 4 stycken delar med
grön pressening vilket gör att man inte ser mellan ytorna.

Sedan upprepades samma procedur med Xxx som även han leds till den andra delen. När Xxx och
Xxx står där kallpratar polisen med dem om allt och inget.
Xxx ser en hundförare gå in i delen bilen står i. De upplyser aldrig att de ska genomsöka bilen. Efter
en stund kommer en polis till dem och lämnar tillbaka deras körkort och säger att de kan åka.
När de kliver in i bilen ser de att det är fullt med hundspår i den samt en massa hundhår. Det hade
regnat större delen av dagen så hunden var både blöt och fällde hår.
Dessutom hade ett fodral till en av tältstolarna repats sönder (ringa kostnad). Själv är jag
pälsallergiker. Xxx städade ur bilen så gott han kunde.
Jag frågade en av poliserna på vilka grunder de genomsökt min bil. De kunde inte uppge något men
tog mina uppgifter och lovade att återkoppla till mig. De har ännu inte inkommit med svar.
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Polisen: “Detta har du varit med om förr, så du borde vara van!?”
Den 1 juni 2012 åker jag och min 4-åriga son med en väninna upp till High Chaparall, för att vara
med på träffen“Till Minne av Swedish Bike Meet”.
När vi kommer fram står cirka 20-30 poliser och vinkar in oss i “fållor”. De hade tre stycken och vi
fick köra in i den längst till vänster. Min väninna som körde fick visa körkortet och blåsa.
De ber om min legitimation. Jag ser att de fotograferar mitt körkort flera gånger och försvinner sen
bakom ett skynke med det. Helt plötsligt står de bakom bilen med det och en annan polis skriver på
sin dator.
En ny polis och säger till oss att gå ur bilen för de ska gå igenom den. Väl ute tar de min handväska
och går igenom den. Jag blir även visiterad av en kvinnlig polis. Efter det får jag tillbaka mitt
körkort. De hade det i cirka 20 minuter…
Polisen börjar gå igenom bilen. Då kommer en annan polis fram och säger till oss att gå med
honom. Vi får gå med bort till fållan längst till höger och stå där medan de går igenom bilen.
Vi har hela tiden en polis som “vaktar” oss från de sa till oss att stiga ur bilen tills vi fick gå in i den
igen. Det tog cirka 45-60 minuter.
Vi fick stå undan ett tält eftersom det regnade men min jacka låg i bilen och det var kallt.
Min son blev upprörd över deras agerande speciellt under visitationen. Han fick också stå ute i 4560 minuter i bara tunn sommarjacka.
När jag frågar en polis vad de tror vi har i bilen och om det kommer att dröja länge tills vi är
färdiga, får jag svaret: Detta har du varit med om förr, så du borde vara van!!???
Under hela helgen vimlade det av poliser på campingområdet. Förbi vår camp körde det förbi
polisbilen med 15 minuters mellanrum. Två pikébilar stod utanför större delen av lördagen precis
utanför vår tält. De kom även gående i grupper på 2-4 poliser hela tiden.
Eftersom det hela tiden var nya poliser som kom förbi så får man anta att hela Jönköpings Läns
poliser var på High Chaparall.
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Polisen hårdbevakade kräftskiva för vänner och bekanta på mc-klubb
medan folk på andra håll blev misshandlade!
Ett vittnesmål om en av polisen hårdbevakad kräftskiva för vänner och bekanta som liksom i fallet
med det väpnade pistolrånet i Helsingborg där polisen hårdbevakade en mc-fest och struntade i
rånet, tydligt visar att det inte är resurser som fattas för polisen – Det är hur polisen använder
resurserna och hur de prioriterar som är helt fel! Så att tro på att mer pengar löser polisens kris är
inte bara fel utan direkt korkat, naivt och direkt enfaldigt!
Medan folk misshandlas m.m. på stan bevakar polisen kräftskivor!
Jag tror det är tredje året vi haft kräftskiva på klubben och det har blivit större för varje år.
Förutom kräftor hade vi västerbottenpaj, hemmagjord potatissallad, gubbröra, olika snittar och
grillad fläskfile´till de som inte äter kräftor. Min lagvigde hade lagat all mat och vi var ca 70 pers.
Det var inte bara bikers utan familj och vänner (alltså helt vanliga människor så ni begriper vad jag
menar.
Poliser snurrar ofta kring klubbhuset och givetvis mer så om det är fest. Jag hade dock inte räknat
med pådraget som var detta år. Bilar blev stannade, folk fick kliva ut, blev visiterade och även
bilarna söktes igenom.
Att det såg ut på det här viset var inget jag var var medveten om förrän precis före vi skulle sätta oss
vid bords klockan sju – när min yngsta telning med pojkvän sitter i en bil på väg ut till klubben för
att äta med oss. Mitt hjärta frös till is när jag insåg vad som kunde hända.
(Här vill jag påpeka att hon inte brukar vara med oss där, aldrig på fester förutom en liten stund när
vi gifte oss, tills vi ätit.)
I min enfald så hade inte räknat med att det skulle bli sånt pådrag vid en kräftskiva, i vart fall inte
vid middagstid.
Eftersom det var många som kom så hann poliserna inte med att kontrollera alla bilar varpå min
dotter slapp igenom, även på hemvägen som var kort därefter. Vem vill ha sina barn i sån miljö?!
(Då menar jag inte en kräftskiva på en mc-klubb utan polisen.)
Nu kommer jag inte ta med henne fler gånger utan väntar tills hon är vuxen istället. Tänker inte
utsätta henne för sånt och polisen brukar ju låta oss vara när vi är med familjen förutom en händelse
förra sommaren som jag berättat om.
Denna “kontroll” flyttade över till andra sidan vägen efter nån timma för att kolla om nån åkte så
klart. Och på natten var det fullt pådrag med ännu mer polisbilar.
Enligt vad jag förstått har det inte gjorts några som helst beslag och inga omhändertaganden eller
dylikt.
I tidningen kunde jag igår läsa om några misshandelsfall och lite utav varje som brukar hända under

en helg men ute i Gäddvik hände inget. Vi hade väldigt trevligt TROTS att polisen gjorde sitt
yttersta för att förstöra.
Kan tycka att det är märkligt att det “ska” finnas dåligt med poliser. Folk får vänta timmar ibland
och det händer även att ingen polis kommer alls.
Men det beror tydligen på vem det gäller. Hade det varit så förbannat med kriminalitet som påstås
av polisen och även media så kan man ju tycka att det borde komma fram mer med tanke på hur
ofta de stannar bilar, visiterar folk, utför husrannsakan mm.
Det är ofta fest ute i Gäddvik men slaggis å annan skit, som är givet när folk dricker alkohol, är
extremt ovanligt på klubben. Jag önskar jag kunde visa er som inte har nån inblick, både i hur vi blir
behandlade men även hur lugnt det egentligen är, med tanke på övervakningen borde det komma
fram eljest, eller?
Detta till trots, vill jag tacka Hells Angels Luleå m.fl. samt alla goa vänner för en superduper trevlig
kväll!
CVE 2016

Vittnesmål från kräftfestdeltagare under polisrazzian mot Hells
Angels MC Luleå!
Jag försöker tänka tillbaka på razzian, vad som hände men det är mest förvirring (hade dock bara
druckit en halv cider så ingen berusning.) Jag har sett filmerna från den, men de visar ingenting jag
sett.
Jag stod mitt framför huset med en massa vänner och bekanta när de kom (polisen påstår att vi var
runt 50 stycken så jag får väl tro på det) väntade på att vi skulle få sätta oss till bords, klockan är
nog strax efter sju. Jag uppfattade att de kom från vänster sida, från grannens tomt. Jag tror jag
minns att de skrek nåt, att de var från polisen, men det kan jag ha inbillat mig.
Nästa sak jag minns är att jag står vid höger hörn av huset och nu står det poliser där med, nån
skriker – in ska vi hur vi än måste bära oss åt. Eller rättare sagt så minns jag det. Jag misstänker att
jag flyttat mig från mitten av huset till hörnet för att jag egentligen var på väg till husvagnen som
stod på höger sida av huset. Våran (min och min makes) husvagn, som vi haft med på kräftskivan i
några år då det är så enkelt att lägga sig när man är less och vi är två, där även vår hund höll hus.
Vid nästa minnesbild har jag förflyttat mig till husvagnen och skriker i vild förtvivlan åt alla
invällande poliser att jag måste få ta ut min hund. En kvinnlig polis griper tag i min arm och
försöker kolla min puls (öhhh… ovanligt att ha hög puls i ett sånt här läge?!) Det kommer fler
kvinnliga poliser och jag minns inte vad jag säger förutom att de inte får skada min hund. Jag bönar
att de inte ska skada henne. De vill veta vilken ras hon är och diskuterar… Det känns virrigt dom
emellan. Jag vet att nån fotar mitt legg och nån sliter och drar i mina kläder för visitation och jag
har ingen aning om hur mycket eller lite av min kropp som blottas och det kan vara samma polis för
jag är i chock. Vid nåt tillfälle blir jag ombedd att sätta mig och stoppa händerna mellan knäna för
att inte utgöra fara?! (Vem upplevs som farlig för vem??) Jag ska lugna ner mig för hunden, jo det
går ju lätt då jag hör henne klösa inifrån husvagnen i allt liv medans en helikopter surrar över
huvudet och polishundar skäller…

En manlig, rätt så vettig polis, dyker och och jag upplever att han försöker lösa problemet på ett
vettigt sätt faktiskt. Jag får till sist ta lös husvagnsnyckeln från min knippa och ge den till polisen
som låser upp dörren och jag ska få ta ut min hund, då hör jag en annan manlig polis säga att vi
skjuter den om den kommer lös!!!
Öppnar dörren och nu är nog min puls på 200 och benen bär mig knappt längre, tänk om hon smiter
när jag öppnar?? Men hon har krupit in under bordet och vill inte komma ut till en början men
kommer ändå och vips är vi ute och blir visade mot grinden ut mot vägen och bakom min rygg
upprepas orden – vi skjuter om hon sliter sig.
Väl ute på gatan frågar jag en polis vad jag ska göra nu? Jag är fri att gå får jag veta. Hennes
halsband är lite för stort och det har vi inte brytt oss om förut men nu i denna stund är jag
fullkomligt hysterisk och rädd att hon sliter sig. Vilket hon inte gör. Jag skriker åt folk som försöker
närma sig oss då jag är rädd att hon ska bli ännu mer stressad (jag själv är ett vrak) och drar med
henne i mörkret, kylan och regnet utan jacka för den fick jag inte ta. Ringer en anhörig och ber
denne hämta hunden, vilket troligen tar mer än 30 minuter. När hunden är hämtad är jag inte längre
rädd utan arg!
Jag går tillbaka och står med alla andra utanför och tittar på medans poliserna har spärrat av huset
och området med plastband och folk släpps ut en och en.
Till sist är vi några som beger oss till en annan mc klubb där de givetvis öppnar dörren för oss,
kokar kaffe och blandar starka drinkar. De flesta av kräftskivebesökarna kommer dit och vi får
faktiskt tom dit maten och festen kan ta vid ändå. Vid midnatt har polisen lämnat klubbhuset och vi
åker tillbaka och har fest iallafall, musiken kopplas direkt från mobiltelefonen då datorerna
försvunnit med polisen, men problem är till för att lösas!
Får sen till mig att det var:
4 civila bussar
2 målade bussar
3 målade bilar
4 civila bilar
1 helikopter
3 hundar
3 fogdar
37 poliser
som gjorde besök på klubben så någon polisbrist verkar det ju inte vara talas om iallafall.
Jag hör polisen säga att de varit artiga, tja…. Det kanske de var om de anser att det är att hota med
att skjuta min bästa vän.
Jag hör en polis uttala sig om att de hade fått till sig att det skulle bjudas på narkotika av klubben
samt att de misstänkte vapenbrott (grovt kan det tom ha varit) och att det var detta som var
anledningen till polisen antagligen ganska så påkostade besök.
Låt oss då se vad de kom fram till dessa minst 37 poliser mot (troligen fler) och 3 fogdar. Nå de tog
två stycken (ej medlemmar) för ringa narkotikabrott (försvarar ej men jämför det mot en krognatt)
och fogden lyckades plocka en silverkedja av en person som hade ett värde på mindre än tusen
kronor samt ta 1300 av en annan i kontanter för en obetald skuld. Inget vapenbrott. Dessutom hann
polisen slå sönder rutor för att ta sig in trots att dörrar stod öppna.. Makalöst! Är intelligensnivån
redan sänkt vid intagningarna på polishögskolan?! Påminner mig om en annan razzia när de slog
sönder ett dörrhandtag ut till ett garage trots att dörren inte ens var låst….

Då jag numer befunnit mig i miljön i över tio år synar jag polisens bluff på en gång. Hade man velat
hade man kunnat gå in tidigare under dagen och därmed sluppit kalla in hela länets poliser med alla
kostnader som medfördes. Nej man väntar tills 15 minuter efter maten skulle serveras, så de flesta
säkert skulle dykt upp. Har fått höra av vänner som var där och ej bikers att de fått frågor av
poliserna som vad de gör på ett sånt ställe, att de kan vänta sig att råka ut för detta igen om de
återkommer. En mörkhyad vän till oss hade fått frågan om han inte var malplacerad?! Say whaaat??
Sen när spelade hudfärgen nån roll? Har ni rasister inom norrbottniska poliskåren??
Det här handlar om att visa musklerna (där det inte ens är farligt, testa orten nästa gång vetjja),
stigmatisera klubben ännu mer, få vanligt folk att inte våga sig dit. Trötta ut medlemmarna så de
kanske om ni har tur inte orkar eller vill arrangera fester igen.
Men vet ni vad jag tror? Jag tror att nästa års kräftskiva är minst dubbelt så stor, dock utan vår hund,
hon får stanna hemma i säkerhet.
CVE 2017
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Poliskontrollen som kom av sig!
Jag var häromkvällen ute med min gamla husbil en sväng. På väg in i stan får jag en målad blåvit
bakom mig. De åker efter genom hela stan och när jag nästan är hemma blir jag stoppad. De har
“som vanligt” en jävla attityd och ifrågasätter varför jag åker runt med detta skrotet osv.
En av tokjävlarna börjar gå runt bilen och när jag ser han i passagerardörr rutan ser jag hur han
reagerar på Paybackklistermärket på rutan. Han kallar till sig den andra tokfan och de diskuterar
något bakom bilen. När de sedan kommer tillbax är attityden helt förändrad. Genast nästan trevliga
och jag kunde åka de sista 500 meterna direkt.
De glömde till och med blåstestet o kolla körkort osv.. Blev själv lite paff att jag kom av mig med
och kräva leg på dem som jag alltid gör numera.. Kändes mycket skumt detta. Men bra om det nu
var märket..
Skalleper, Vagos MC

Olaga poliskontroller och trakasserier på grund av
föreningstillhörighet!
Våren 2007 var jag på väg till Norrtälje på jobb. Klockan var runt 4 på morgonen när jag passerade
Örebro i “aningen” hög hastighet och fick snuthäng och blev stoppad. När farbror polisen fick se
västen jag bar (var vid tillfället medlem i Red Devils Mc) backade han, drog pistol och skrek åt mig
att kliva ur bilen.
Bilen blev naturligtvis genomsökt och eftersom jag ca 15 mån tidigare hade genomgått en
njurtransplantation så hade jag ju en massa mediciner i bilen och medicinerna var uppdelade i
morgon o kvällsdoser i ziplock påsar för att slippa ta med alla paket så blev dom ju misstänksamma.

Jag visste ju att detta skulle komma förr eller senare så jag hade bett min läkare skriva ett intyg att
jag behövde dessa mediciner och att dom är livsviktiga. Men, när jag förklarade situationen så rev
polisfan sönder intyget och menade på att ett sånt kan väl vem som helst skriva på datorn, så dom
tog med mig och låste in mig i en cell medan dom skulle kolla upp medicinerna.
Efter 8 timmar släppte dom mig med resultat att jag fick mina morgonmediciner 4 timmar försent
och kom till jobbet 5 timmar för sent. Tur att man hade en förstående arbetsgivare…
Senare under veckan var jag och 3 arbetskompisar (som inte har något med mc-världen att göra) ute
och åt på middagsrasten och mötte en polisbil som genast vände och följde oss genom hela
Norrtälje och sedan stoppade oss.
En polis knackade på rutan och den andra stod snett bakom med handen på pistolen. Dom frågade
en massa dumma frågor och begärde i vanlig ordning legg av alla passagerarna. Jag hade för
tillfället arbetskläder på mig och inga märken på bilen, så Örebropolisen hade förmodligen
kontaktat Norrtäljepolisen och gett dom mitt regnr för att hålla koll på mig.
Detta är bara två intermezzon av många som man råkat ut för genom åren. Och fortkörningen i
Örebro glömde dom bort när dom blev upphetsade :)
Boppen

Olaga och trakasserande poliskontroll av bikerklubb!
Vi hade varit på fest och stannade på Statoil för den goda och sedvanliga nattkorven. På väg ut från
Statoil så möter vi en uniformerad polisbil och de ser antagligen att vi har västar på oss. Jag, som
sitter i passagerarsätet, vänder mig om och ser att poliserna gör en u-sväng direkt inne på Statoils
plan. De följer efter oss ca 1,5-2 km och sätter igång saftblandarna vid en lämplig parkering.
Min ena kamrat, som sitter i baksätet, mår dåligt och kliver direkt ur bilen för att kräkas. Då ser de
att vi är fler än 2 varvid en till patrullbil omgående kallas till platsen. Chauffören får naturligtvis
visa körkort och blåsa och han som klev ur bilen, för han mådde dåligt, fick lämna ifrån sig sin
legitimation. Jag vägrade och frågade varför men fick bara svaret att de ville kolla om vi var
“lysta”.
Jag begärde då att få deras id-nummer för att kunna se vilka de var. Då fick jag berättat att de hade
ingen skyldighet till att visa detta. För att slippa besvär och för att mina kamrater skulle slippa en
massa dötid i en bil så visade jag mitt pass. Men, de fick inte ta det utan de fick skriva av siffrorna
de behövde. Detta skedde natten mellan den 16 och 17 november i Skellefteå.
Ganska otroligt att det smittat av sig även hos småortsgrisarna.
Jag anar att hade de första poliserna vid Statoil inte sett våra västar så hade de inte vänt och följt
efter. Vad tror ni?
/Less Biker

Om Polisens stigmatisering, skadegörelse och uppsåtliga lögner!
For noen år siden tenkte jeg å kjøpe en forretningsgård ikke så langt fra mitt daværende hus.
Det ble ett jævla liv med store avisrubrikker som skrev om att nå kom de mc kriminelle til stedet å
en kjent politi som også var vice-ordfører var avbildet med store bilder over flere sider.

Dette medførte att det gamle ekteparet som eide eiendommen ikke godtok mitt bud som var det
høyeste, men solgte til de som hadde det lavere budet.
Det kommer forøvrigt frem att de som kjøpte nok brukte avisen å politiet for å kunne overta til en
lavere pris.
En gång hadde vi razzia på klubben, da ingen var der ble en port sprengt å ødelagt.
Fikk melding fra politiet om att de skulle ha razzia på tlf å sa da att jeg kunne være der om 10min å
åpne.
Da vi annkommer etter 7-8min er porten sprengt å politiet inne.
Får da overlevert fra Poltiet skriftelig grunnlag fra Retten der vi er mistenkt for å omsette cannabis å
også dyrke denne.
Senere da vi fikk se opplysingene fra retten viser det seg att politiet mente vi dyrket pot på høyloftet
som er ca 500kvm (kallloft) pluss en navngitt person ble sagt å stå¨bak betydelig omsetting.
Da navnet på personen var kjent kontaktet vi han for å høre hvor han hadde pot,en vår, å fikk da
høre att han hadde vert på ett kjent avrusingsted uten sprekk i 8mnd.
Noe som sikkert hadde vert mulig for snuten å sjekke opp før de sprengte portene.
I etterkant har også bilder som politiet tok sammen med div avisinnlegg blitt brukt mot oss som en
strategi for å få oss ut av byggningen som vi eier.
Det er p.t igangsatt en bruksendring vedr dette.
Banished Freaks MC

Blåljus- och söklampslek – En polisär brottsbekämpnings-metod!
Tidligere var vi plaget av snuten ved at de satte på blålysene å brukte søkelampe å lyste inn
vinduene på klubbhuset da veien går rett på utsiden.
Dette ble det imidlertid slutt på da vi rigget opp en større fotolampe å satte oss ned med noen øl å
ventet på att de skulle komme.
Da de kom å lyste på oss igjen skrudde vi på lampen pluss 8-10stk blitzet ivei med kamera.
Etter dette har vi ikke sett snuten lyse mere. :o)
BFMC
Kommentar: Visst visar varje vittnesmål på en suverän användning av skattemedel i samband med
finansieringen av polisväsendet?? Inte kan väl någon komma och påstå att skattmedlen hade gjort
bättre nytta inom exempelvis vård, skola eller omsorg, eller för att konkret lösa begångna brott,
eller?

Bärande av supportertröja – olaga id-koll,
kroppsvisitation, lobbande m.m.

Tillhör du en av alla dem i Sverige som tror att polis och myndigheter bara ger sig på de
multiniternationella bikerklubbarna eller åtminstone bara de som bär ryggmärken? Så fel du har.
Polisen ger sig på allt och alla i och ikring bikerkulturen. Läs denna avdelnings texter så ver du
bättre sen.

Vittnesmål om våldsamt polisövergrepp mot biker i samband med
Sweden Rock!
Bakgrund
Polisen har under Sweden Rock festival-rapporteringen gått ut med uppgifter om att de
omhändertagit “mc-gängsmedlem” på grund av misstänkt narkotikabrott, våldsamt motstånd och
våld mot tjänsteman. Nu har det dock inte riktigt gått till som sagts till media. Här är den sanna
historien från ett ögonvittne på platsen!
Vittnesmålet
Polisen hade kontroll men siktade in sig på västar å support klädda personer…
Min sambo blev ett av offrens just p.g.a. support kläderna…
Stod å artigt diskuterade då den ena polismannen tittade på hans rygg där de står support 81
Karlstad. Polismannen började ifrågasätter honom å ta i tröjan…
Min sambo kände sig obekväm å bad honom släppa taget om tröjan då nästa kom fram…
Väldigt uppjagad polis som tycks inte alls gilla detta utan tar tag i hans hand min sambo knuffar
bort polismannen… Innan han vet orden av så ligger han ner med tre till fem poliser över sig och
handfängsel åkte på…
Jag står med vår hund å får ganska snabba direktiv om att flytta mig för de vill inte skada hunden…
Obs hunden är 14 månader å älskar sin husse… Han går emot mig å hunden med handen på sitt
tjänstevapen å ber mig gå undan för han ville inte skada hunden…
I samma stund som detta sker så kan ju givetvis ett par motorcyklar passera… Min sambo bärs in i
polisbussen å får förklarat för sig att det är näst intill till dödligt att gå i sådana kläder haha fara för
sitt liv fick vi veta…
Min sambo har oxå mediciner men dessa beslagtogs å han fick höra att de var en av sakerna Hells
Angels sysslade med, att åka över till Polen å köpa piller…
Jag visste att tabletterna han äter är narkotikaklassade men de är mediciner han behöver…
Tråkigt att man inte kan få vara stolt över de färger man bär oavsett vilka…
Han ligger nu med blåmärken å eventuella sprickor å frakturer ska in till sjukhuset…
Dom frågade om han ville ha brottsföreläggande men nää! Detta ville han ta rättsligt för att han
blivit så fel behandlad just p.g.a. supportkläder…
Då min sambo blev anhållen men släpptes direkt å åtalspunkterna var våldsamt motstånd å våld mot
tjänsteman samt narkotikabrott på mediciner han har, som han kunde bevisa med hjälp av app i
telefon vilket han dock inte tilläts…

Upprepade polistrakasserier på grund av supportertröja!
Jag var i en annan stad över en helg, jag var där med vänner från en MC-klubb och vi besökte där
en lokal MC-klubb. Vi var på fredagen ute på stan och allt gick väldigt lugnt till och det fanns inget
för polisen att anmärka på, men trots detta gjordes såklart ett flertal försök att stoppa oss från att gå
ner på krogen. Dom hade bl.a. en ”trafikkontroll” ca 23.30 på kvällen, just på den plats vi var
tvungna att passera ned mot stan vilket dom visste, i vilken dom även stoppade oss gående och
försökte kräva leg. Det lyckades de inte med då alla bara passerade utan att lyssna och detta gjorde
dem mindre glada. Kvällen passerad lugnt och städat och alla hade kul.
Dagen efter hade dom från klubben åkt hem och jag var kvar med vänner från den lokala MCklubben och jag och en till gick ner på krogen. Som vanligt bar jag en tröja med supportmärke för
en viss MC-klubb. Från att vi kom in på krogen hade vi poliser efter oss inne på krogen som väldigt
uppenbart följde oss med blicken vart vi än gick där inne.
När vi sedan skulle gå hem en stund innan krogen stängde gick vi ut och när vi kom runt hörnet
möts vi av de två poliserna som nyss vart inne på krogen. Det var uppenbart att de väntade på oss.
De tar oss åt varsitt håll och frågar massa frågor som vad jag gör i den stan, varför jag bär sådan
tröja, hur vi känner varandra. Dom fiskade efter om vi hade tagit droger m.m. m.m. Tog legg och
kollade upp oss givetvis. Min vän sa att han aldrig blivit förföljd eller stoppad på det viset tidigare.
Några dagar senare var jag åter i den stan för att umgås med mina vänner på klubben. Jag och
samma person som var med i ovan nämnda situation skulle åka och ta ut pengar och åker ut från
klubben. Vi märker först inte att en Saab följer efter oss. De hade stått nära klubben och väntat på
just min bil. Det är helt uppenbart. Vi stannar för att ta ut pengar vid en mataffär, då stannar dom
bakom oss och ut kommer två civilare. Jag hade inte begått nått trafikbrott, inte ens glömt använda
blinkers, och min bil är skriven på mig, skattad, besiktad och har aldrig förekommit i nått slags
kriminellt sammanhang.
De ger oss ingen anledning till att de stoppar oss utan ber oss kliva ut och tar legg för att kolla upp
oss. Jag har även nu min supporttröja på mig. De frågar vad jag gör i den stan och massa andra
dumma frågor. De säger att de ska gå igenom oss och bilen. Får ingen förklaring varför. De gör
detta precis framför ingången till en stor mataffär – som för att förnedra oss maximalt då det är
väldigt mycket folk i rörelse där. De genomsöker både oss och bilen. Det enda dom hittar är en
morakniv i dörren som, är min pappas, jag använt när jag meckat med bilen. Dom tror inte på det
utan tar kniven och gör en anmälan om brott mot knivlagen.
Och när utredningen är klar får jag sms ang om jag vill ändra något – utan att jag fått se pappren.
Och när jag får detta på mail har de förvrängt mina ord och säger att jag erkänner brott och har
uppgivit helt fel inkomst m.m. Jag skriver rättelse på allt detta och åtalet blir nedlagt direkt.
Vi har nu blivit stoppade 2 ggr inom en vecka och i mina ögon har jag blivit behandlad som att jag
vore kriminell och förnedrad inför folk då jag blir genomsökt utanför en stor mataffär.
Min vän säger återigen att han aldrig varit med om detta, utan det måste bero på mig alternativt oss
båda. Och jag är säker på att min supporttröja har en hel del med saken att göra. Till detta ska
tilläggas att Jag är helt ostraffad, har aldrig blivit tagen av polisen eller förekommit i något
kriminellt sammanhang någonsin. Jag har ett arbete som skulle kunna påverkas av att folk ser mig
bli genomgången av polis. Det ser helt enkelt inte bra ut, och jag har en legitimation jag är rädd om.
Jag anser mig ha blivit väldigt kränkt i och med detta. Men detta är ju tyvärr bara två exempel på
alla gånger de tar leg och registrerar oss alla.
Trogen supporter

Olaga id-koll på grund av supporttröja!
ID-koll på grund av supporttröja!??
Förra sommaren vart jag stoppad i en mindre stad i Skåne där jag bodde vid tillfället.
Jag minns det så väl!
Tog en promenad då det var en fin sommardag. Hade en tröja på mig som visade mitt uttryckliga
stöd för en mc-klubb. La först inte märke till polisbilen som stod vid en bensinstation och tankade.
Gick i min gilla gång med musik i öronen, en flaska vatten och njöt av tillvaron.
Hör i ett låtbyte att någon hojtar efter mig. Vänder mig och ser en tjänsteman gå åt mitt håll. Frågar
honom artigt “vad har konstapeln på hjärtat?”
Tjänstemannen: Den där tröjan?”
Jag: Ja?, Visst e den snygg?
Tjänstemannen: Jjag känner inte igen dig”
Jag: Nej, jag känner inte igen dig heller. Borde jag det?
Tjänstemannen: Jag jobbar som närpolis. Den tröjan har jag aldrig sett här. Mitt jobb är att hålla koll
på gängen i byn.
Jag: Jaså? Ja du, jag vet inte var dom är. Men jag är inte medlem i nåt gäng.
Tjänstemannen: Du vet vad jag menar. Den tröjan är support till ett kriminellt gäng.
Jag: Jaså? Det va som fan. Jag visste inte att man kan klassa en hel klubb som kriminella.
Tjänstemannen: Alla vet att dom är kriminella.
Jag: Jaså? Men en fråga. Om du har en tröja med en fotbollsklubb, låt oss säga Malmö FF, är du
kriminell då?
Tjänstemannen: Nu e du löjlig.
Jag: Nej, du är ju support och har anknytning till huliganerna, dom är ju kriminella?
Tjänstemannen: Ähh, har du legitimation?
Jag: Ja, har du?
Tjänstemannen: Behöver jag inte visa för dig.
Jag: Nej jag vet, fast tjänstenumret har jag för mig att du måste uppge.
Han: Ge mig nu legget, jag vill veta vem du är.
Jag: Jag kan berätta mina uppgifter. Jag heter Kalle Anka, bor på Äppelstigen i Ankeborg”.
Efter mycket devideringar fram och tillbaka, med hot om att bli inkörd för identifiering på station så
fick han leg. Orkade inte med att stå och diskutera med ett stockdumt pulver.
Han drog en multifråga och jag släpptes igen. 2012! Ska detta behöva vara så?
Hans försvar efter fråga var att hans jobb som i sin tur var bestämt av regeringen var att identifiera
och markera mot organiserad brottslighet.
“Ledsen Supporter”

Olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning på grund av
supportmärke!
Polisen menar att de har lagstöd för visitation och fordonsgenomsökning på grund av
supportmärke!????
När jag körde till Burlöv/Malmö med min motorcykel hamnade jag i en poliskontroll innan Burlövs
Centrum.
De stoppade mig, jag fick blåsa, de kollade mitt körkort. Så när de kom tillbaka från bilen med
kortet sa de att jag fick kliva av hojen så de kunde visitera mig och kolla igenom hojen.
Jag undrade om de hade tillstånd för det, men då svarade de med att eftersom jag har ett support
red/white patch på västen så räcker det!
Då klev jag av hojen och de visiterade mig och tittade i mina sidoväskor samt under min sadel. Jag
fick stå med ryggen mot motorcykeln när den ena visiterade mig. Den andra sökte då igenom mina
väskor.
Efteråt så ritade de upp på sitt block vad för märke jag har på min väst.
Jag är inte med i någon klubb.. På västen har jag ett Xxx Xx MC support + ett Red & White support
märke.
Jag blev så ställd när de bad mig kliva av hojen så jag glömde att be om deras id-nummer.
De var nog några nyutexaminerade poliser, 3 tjejer i 25-30 års-åldern med deras civilkläder +
reflexvästen där det står POLIS på.
Framför deras polisbuss stod där minst en manlig polis i uniform och stoppade andra fordon.
Kvinnlig biker
JO-ärende, Dnr: 3266-2012. Anmälan föranledde inga åtgärder från JO:s sida…

Kränkande och olaga kontroll på grund av bärande av supportertröja
– på moped!
Skulle till skolan och hade missat bussen så jag tog moppen, var då 15 år. Drog på mig min Support
81 Eskilstuna och for iväg. Efter några kilometer såg jag en polisbil som höll på att ställa upp grejor
för en fartkontroll. Sen såg jag att dom körde ut efter att dom hade sett min rygg. Jag svängde av
insikt eller något in på en grusväg. Kort därefter kom dom inrullande och skrek att jag skulle sära på
benen. Blev då visiterad och id-kollad. De frågade om jag hade t.ex droger eller vapen i moppen.
Sen kollade dom om den var stulen.
Det bästa är att det var en 30-moppe och jag körde betydlig fortare. Men själva mopeden brydde
dom sig inte om överhuvud taget.

Den ena snuten sa efter visitationen “Vilken ful tröja du har”. Jag sa då, för att jag blev lite tjurig att
han var ful, hans kollega kom då in i bilden och sa att jag inte har rätten att säga så. Då sa jag att
hans kollega inte har rätten att kränka mig genom att säga att jag har fula kläder.
Då sa han att hans kollega inte menade det, utan att han mena att han inte tycker om tröjan för att
det betyder att jag stödjer prostitutionshandel, droghandel m.m.
Sedan åkte dom bara därifrån, antar att det var på grund av alla tjänstefel osv.
Rasmus Ljung

Lobbad och olaga kontroll på grund av bärande av supportertröja och
tatuering!
Borås, sommaren 2014. Jag var där för att hälsa på några arbetskamrater. En eftermiddag gick vi för
att bowla och ta någon öl.
Efter bowlingen, lätt salongsberusade, vart vi medbjudna av bekanta att gå på en allsvensk
fotbollsmatch vilket vi hängde med på då jag aldrig vart på en sån.
Väl där så tappade vi bort våra bekanta och bestämde oss istället för att gå ner till centrum.
Vi pratade lite vänskapligt med en ordningsvakt utanför arenan innan vi gick över parkeringen, mot
gångvägen in till centrum.
På väg över parkeringen så skojbråkades jag och en av kamraterna och då vi kommer fram till
gångvägen kommer två polisbilar och ställer sig i vägen (troligen har en av den vänlige vaktens
kollegor ringt efter att ha sett vårt bråk?).
Ut kliver fyra polismän med tämligen allvarlig uppsyn. De observerar att jag bär en supporttröja
(Support 81 Thailand för övrigt).
Då blir dom närmast aggressiva och börjar fråga ut mig vart jag kommer ifrån samt vad jag gör i
Borås. Mina två arbetskamrater blir inte bemötta likadant. Dock begärdes dom visa ID, varpå jag då
säger att jag inte tycker att dom har att göra med vart jag kommer från eller vad jag gör där samt att
jag nekar att visa ID av den enkla orsak att jag inte har gjort något dumt.
Vidare säger då polismännen att de minsann vet vad det där står för, och pekar mot min tröja och
min supporttatuering som dom nu har upptäckt och fortsätter att kräva ID.
Då jag fortfarande nekar bestämmer dom sig för att lobba mig varpå dom bryter upp armarna
bakom ryggen på mig, böjer mig över motorhuven och helt sonika tar min plånbok och registrerar
mitt körkort. Sedan beläggs jag med handfängsel och blir då inlåst i c:a 6 tim.
Mina arbetskamrater, som för övrigt var lite mer berusade än mig, fick fritt gå in till centrum och
fortsätta dricka.
Robin J.

Stoppad av polis på grund av supportertröja
Var ute o åkte i min bil, mitt på dagen när jag möter Polisen.
Har 4 bilar bakom mig och ser att Polisen vänder. Tänker direkt vafan vänder dom för?
Svänger in på min parkering, hinner precis kliva ur när polisbilen rullar upp bredvid mig och ut
kliver en Polisman som säger: Sätt dig i bilen igen. Det här är en rutinkontroll.
Jag sätter mig i bilen UTAN att vrida in benen i bilen igen.
Fram kommer polisen med blåstest och upprepar: Tjena, vi ska göra en rutinkontroll med körkort
och nykterhet.
Sagt och gjort, dom får se körlappen och jag är ju nykter visar blåstestet.
- Jaha, vad är du ute o gör då för nått, unge herrn?
- Jag har varit ute på ärenden och är på väg hem.
- Jaha okej. Ja, är de din bil?
- Nej, de är min pappas bil.
- Jaha, du. Åker du Harley, eller?
- Ja, de gör jag. Vad dömer du det på då, svarar jag glatt (inte en tanke på att jag har min Supporttröja på mig).
- Ja, de står ju Motorcycleclub på hela bröstet på dig.
- Ja, de gör de ju.
- Var har du fått tag i den där tröjan nånstans?
- Den har jag fått av en medlem i klubben.
- Hur kommer de sig att du fick tröjan då?
- De är vänner till min familj sen många, många år tillbaka och gav mig en gåva när jag fyllde år.
- Jaha. Du är inte själv medlem i klubben?
- Nej, det är jag inte.
- Är det alldeles säkert det?
- Ja, jag är inte medlem.
- Varför bär du den tröjan?
- Det är en gåva, och jag är fostrad att de är oförskämt om man inte tar emot en vänlig gåva och
använder den i de syfte den är till för, så länge det inte strider mot lagar o regler.
- Du vet att du valt en annan stig i livet, utanför samhällets lagar o regler va?
- VA? Vad menar du med det?
- Det är inte som att supporta ett hockeylag direkt.
- Nä, men vad menar du med att jag valt annan stig i livet? För att jag bär en tröja?
- Ja, varför ska du göra det? Du som är så ung?
- Men snälla, nu vet då du nåt som jag inte vet i så fall. Du får gärna dela med dig vad du vet,
konstapeln.
- Välj om väg i livet medans du kan.
- Men vafan menar du med det? De här är ingen rutinkontroll. Säg som de är att du stoppade mig
för du såg tröjan jag har på mig.
- Ja, det är därför du är stoppad.
- Men hur kan de bli sån uppståndelse för att jag bär denna tröja? Så du till och med tvärvänder din
bil, fast vi har 4 bilar emellan oss?
- Du har ju valt en annan stig i livet, och ska du bära de där kläderna får du vänja dig vid att vi
stoppar dig?
- Uppenbarligen vet du nåt som inte jag vet, och du kan ta o kolla lite bättre i din info om klubbar

osv. Du verkar stoppa alla i samma fack.
- Det gör jag inte (nu börjar Polismannen bli väldigt irriterad).
- Men du stoppar mig för att jag bär en helt vanlig supporttröja, som inte som jag ser det kan
uppfattas som stötande?
- Andra grupperingar och myndigheter kanske inte har samma värderingar som du.
- Nä, mycket möjligt, men så du menar i underton att jag uppmanar till tråkigheter genom denna
tröja?
- Ja, och ditt emblem på din bakruta kanske kan reta någon annan gruppering eller myndighet som
vill kolla dig på grund av det.
- Men så du menar att jag kan bli kollad för en tröja och ett klistermärke på min bil? Va i helvete
menar du?
Det här är FÖRSTA gången jag blir stoppad på det här sättet och utfrågad. Detta är fan ingen
rutinkontroll.
Då hade du nöjt dig med nykterheten och körkortet giltigt. Jag har stått på stan o pratat med Polisen
när dom kommit fram till mig.
Det kan gälla om jag sett försvunna människor, något misstänkt eller kanske en stulen bil. I dessa
kläder. Då har dom skitit blanka fan i mig, och tackat för pratstunden.
Det är endast DU & din kollega (som satt i bilen o knappade febrilt på en dator) som stoppat mig
och frågat ut mig så här.
- Tänk om, innan de är försent.
Nu brister säkringen för mig och jag säger kort och gott: Är vi klara, så jag kan få gå in för den här
diskussionen leder INGENSTANS, för tydligen har vi 2 olika uppfattningar.
Du har din, som jag inte delar, jag har min som inte DU delar. Du vet uppenbarligen nåt som jag
inte vet. Men dra inte alla över samma kam som de heter. Det är det du gör.
Det är min åsikt. Men nu vill jag faktiskt gå in om du inte har något att tillägga, konstapeln. För nu
har jag fått stå ute här i regnet med dig en stund (hade börjat dugga mitt i samtalet).
Jag är snart pissblöt.
Lyckligtvis så får polismännen jobb som dom måste åka på, och konstapeln avslutar med orden:
Tänk dig för nu, och ha en bra dag.
-Jag önskar dig en bra dag med, konstapeln. Tack för ett udda samtal.
Polisen sträcker fram handen och jag tänker att jag skakar den och visar att jaja jag kan ta dig i
handen…
Jag går då in till mitt hushåll och ilskar bubblar i mig.
Satan vad jag har blivit uppretad och faktiskt förbannad.
Hur i helvete kan de få gå till såhär? Stämpla mig för att jag bär en tröja till en lokal MC-klubb?
Stämpla ett gäng hederliga goa gubbar som fan inte gör en fluga förnär förutom dricker öl, bajsar o
åker på fester?
Förbannat vilken ilska jag känner för att det får gå till så här.
Mikael

Don Quijote slogs mot väderkvarnar – Svensk Polis slåss mot tröjor!
Don Quijote hette en något tragisk riddare som fäktades och slogs med väderkvarnar i en 1600-tals
roman skriven av Miguel Cervantes. Den moderna motsvarigheten utgörs av Svenskt polisväsendes
något fånigare och mer patetiska kamp mot tröjor och/eller västar. Bägge är exempel på sjuka
psykens nojor och kamp emot hjärnspöken. Ja, mot fiender som inte ens existerar.
Det var en helt vanlig vardag som jag skulle köra barnen till skolan så jag lastade in dem i skrutten.
Kom till skolan där stod polisen och hade en helt vanlig körkortskontroll.
Jag, min slarver, hade inte detta med mig. Jag skulle ju bara köra ungarna men det var ju bara till att
stanna och erkänna att jag inte hade kortet med mig. Synd om mig, tyckte jag.
Men, när jag vevade ner rutan så var det nog inte så mycket körkort som pratades.utan att jag hade
en tröja som där stod SUPPORT YOUR LOCAL BIG RED MACHINE på. Med lite eldflammor
och dödskallar på armarna.
Då fick den här lilla unga polisen mål i mun.1. Om jag visste vad den texten stod för. 2. Att sådana
tröjor inte borde få finnas 3. Han skulle minsann inte tillåta såna saker. Lite mer som jag inte
kommer ihåg.
Jag själv sa inte så mycket. Blev nog lite paff över hans sätt. Men det slutade med att jag fick åka
ifrån platsen efter ett tag med löfte om att komma tillbaka och visa mitt körkort för att slippa böter
som var på 300 kr.
Det stör mig inte att köra tillbaka för att visa körkortet men hans predikan om min tröja gör mig
väldigt arg. Men jag har tröjan kvar och bär den än i dag. Den är varm o go.
B.

Upprepade polistrakasserier på grund av supportertröja!
Jag var i en annan stad över en helg, jag var där med vänner från en MC-klubb och vi besökte där
en lokal MC-klubb. Vi var på fredagen ute på stan och allt gick väldigt lugnt till och det fanns inget
för polisen att anmärka på, men trots detta gjordes såklart ett flertal försök att stoppa oss från att gå
ner på krogen. Dom hade bl.a. en ”trafikkontroll” ca 23.30 på kvällen, just på den plats vi var
tvungna att passera ned mot stan vilket dom visste, i vilken dom även stoppade oss gående och
försökte kräva leg. Det lyckades de inte med då alla bara passerade utan att lyssna och detta gjorde
dem mindre glada. Kvällen passerad lugnt och städat och alla hade kul.
Dagen efter hade dom från klubben åkt hem och jag var kvar med vänner från den lokala MCklubben och jag och en till gick ner på krogen. Som vanligt bar jag en tröja med supportmärke för
en viss MC-klubb. Från att vi kom in på krogen hade vi poliser efter oss inne på krogen som väldigt
uppenbart följde oss med blicken vart vi än gick där inne. När vi sedan skulle gå hem en stund
innan krogen stängde gick vi ut och när vi kom runt hörnet möts vi av de två poliserna som nyss
vart inne på krogen. Det var uppenbart att de väntade på oss. De tar oss åt varsitt håll och frågar
massa frågor som vad jag gör i den stan, varför jag bär sådan tröja, hur vi känner varandra. Dom
fiskade efter om vi hade tagit droger m.m. m.m. Tog leg och kollade upp oss givetvis. Min vän sa
att han aldrig blivit förföljd eller stoppad på det viset tidigare.

Några dagar senare var jag åter i den stan för att umgås med mina vänner på klubben. Jag och
samma person som var med i ovan nämnda situation skulle åka och ta ut pengar och åker ut från
klubben. Vi märker först inte att en Saab följer efter oss. De hade stått nära klubben och väntat på
just min bil. Det är helt uppenbart. Vi stannar för att ta ut pengar vid en mataffär, då stannar dom
bakom oss och ut kommer två civilare. Jag hade inte begått nått trafikbrott, inte ens glömt använda
blinkers, och min bil är skriven på mig, skattad, besiktad och har aldrig förekommit i nått slags
kriminellt sammanhang.
De ger oss ingen anledning till att de stoppar oss utan ber oss kliva ut och tar leg för att kolla upp
oss. Jag har även nu min supporttröja på mig. De frågar vad jag gör i den stan och massa andra
dumma frågor. De säger att de ska gå igenom oss och bilen. Får ingen förklaring varför. De gör
detta precis framför ingången till en stor mataffär – som för att förnedra oss maximalt då det är
väldigt mycket folk i rörelse där. De genomsöker både oss och bilen. Det enda dom hittar är en
morakniv i dörren som, är min pappas, jag använt när jag meckat med bilen. Dom tror inte på det
utan tar kniven och gör en anmälan om brott mot knivlagen. Och när utredningen är klar får jag sms
ang om jag vill ändra något – utan att jag fått se pappren. Och när jag får detta på mail har de
förvrängt mina ord och säger att jag erkänner brott och har uppgivit helt fel inkomst m.m. Jag
skriver rättelse på allt detta och åtalet blir nedlagt direkt.
Vi har nu blivit stoppade 2 ggr inom en vecka och i mina ögon har jag blivit behandlad som att jag
vore kriminell och förnedrad inför folk då jag blir genomsökt utanför en stor mataffär. Min vän
säger återigen att han aldrig varit med om detta, utan det måste bero på mig alternativt oss båda.
Och jag är säker på att min supporttröja har en hel del med saken att göra. Till detta ska tilläggas att
Jag är helt ostraffad, har aldrig blivit tagen av polisen eller förekommit i något kriminellt
sammanhang någonsin. Jag har ett arbete som skulle kunna påverkas av att folk ser mig bli
genomgången av polis. Det ser helt enkelt inte bra ut, och jag har en legitimation jag är rädd om.
Jag anser mig ha blivit väldigt kränkt i och med detta. Men detta är ju tyvärr bara två exempel på
alla gånger de tar leg och registrerar oss alla.
Trogen supporter

Kontrolltrakasseri
Jag var på väg till mitt arbete med min chopper varpå jag blir stoppad i en vanlig poliskontroll i
Gualöv (Skåne). Det var 3-4 poliser. Jag gick som prospect till en mc klubb och var ganska ung och
hade mer eller mindre haft mc-kortet i ett halvt år, så jag var ganska oerfaren om polisens sätt vid
mc-kontroller.
Jag stängde av hojen och steg av varpå en polis började snacka om hur jävla trött han var på att
behöva meddela föräldrar att deras ungar ligger på bårhuset. Jag sa till han att då är väl det inte
denna typen av mc du ska kolla (detta var en Honda 750 med lång gaffel).
Polismannen var på allmänt dåligt humör och menade att mina blinkers var för små..Nej du, sa jag
till han. Den är reggad med dessa så den funkar inte. Då började han med att de blinkade för snabbt.
Jaså du, sade jag, men de tror jag dock inte på. Han började att bläddra i sin regelbok och fick ju ge
med sig att de var i sin ordning.
Han menade att jag skulle skaffa en “riktig” mc i stället! Jaså du, sa jag och vad kör du själv för
någon hoj då? Han svarade med en stor stolthet BMW. Det fanns ju inte så mycket att tillägga i det

tyckte jag men under hela denna tiden som vi snackade så lade jag märke till en polis som låg på
alla fyra bakom mig och kollade in i avgasrören. Vid denna tidpunkt var jag jävligt irriterad på deras
översittarfasoner.
Polismannen, som låg på alla fyra sa efter en lång stund: Är ljuddämparna (insatserna) inbyggda
eller? Nej fan heller, sa jag. De ligger i väskan varpå han fullständigt flippade ut och skrek: Kunde
du inte sagt det direkt?!!! Och jag svarade: Du frågade ju aldrig. Det slutade med att jag fick böter
på 250 kr och kanske en ombesiktning, om jag inte minns fel. Men jag ansåg att det var det värt
bara för att få se minen på han.
Jag fick köra vidare till jobbet men jag kunde inte låta bli att småflina hela vägen dit.
Johan

Mer olaga och trakasserande Poliskontroller!
Jag och mitt ex var på väg till svärmor i Strängnäs under påsken. Jag var långledig och började
redan på torsdagen med lite pilsner och vi skulle åka på fredagen.
På fredagen när vi börjar åka så stannar vi till vid vårt lokala Eurostop (Arlanda stad/Märsta.) Jag
sitter i telefon med en broder och har en öl i handen så jag väljer att stanna kvar i bilen, dels för
dessa orsaker men även för att hålla koll på bilen då den är full med saker bl.a. datorer osv. Jag ser
efter ett par minuter att pikésnuten cirkulerar runt parkeringen och tänker inte mer på det. Dom
kommer sen förbi vår bil och jag ser hur dom stirrar på mig och min väst när dom passerar.
Exet och styvsonen kommer tillbaka till bilen och jag påvisar då för henne att ta det lugnt då jag ser
att piken är på väg mot oss igen och dom ligger mitt i körbanan, så det går inte komma förbi dom.
Exet tar det lugnt, släpper förbi dom och nu verkligen stirrar dom ut mig och synar mig till den
graden att jag påvisar för tjejen att vi kommer att bli stoppade! Hon reagerar som vilken annan
person som helst som inte är van med denna förföljelse och jag väljer att inte säga emot henne utan
är bara tyst.
Vi åker sen ca 600 meter till Statoil för att handla tobak och hon hinner inte ens stänga av bilen före
det att snuten knackar på rutan och begär körkort.
Under hela deras samtal så stirrar snuten som har klivit ur bilen, på mig! Exet lämnar körkortet och
dom ställer rutin frågorna, är det din bil osv. Sen ska hon blåsa och hon blåser 0. Samtidigt som
snuten då frågar/säger till mig “Jaha, så det är till att börja tidigt idag?!” varpå jag påvisar med artig
röst “Nej, jag började igår”, och återgår till mitt telefonsamtal.
När kontrollen är klar så väljer exet att snabbt som fan lämna bilen och tar med sig min styvson in i
butiken. Jag påvisar då för min broder att ölen är slut och jag måste till bakluckan för att hämta en
ny men det är lika bra vi lägger på för dom kommer att vilja snacka med mig!
Mycket riktigt. Jag slänger burken i återvinningen och hämtar en ny när dom ropar: “Du, kom hit.
Vi vill snacka med dig”. Jag öppnar min öl och går mot dom och dom blåser upp sig ungefär som
om jag skulle ge mig på dom! Dom börjar fråga dom vanliga frågorna om namn osv. Sen pekar dom
på västen och frågar “Vad är det där då?” Varpå jag fortfarande med artig ton och korrekt svenska
påvisar att jag tillhör en motorförening därav MF på ärmen av tröjan.

Dom gör samtidigt en slagning på mig och ja jag ser på dom att dom inte direkt är imponerade av
det dom läser. Jag är dömd för 3 rån, olaga hot, misshandel osv. till totalt 3,8 år.
Dom fortsätter att fråga ut mig och jag ser då att exet tar sin tid i butiken för att hon inte vill utsätta
min styvson för detta vilket jag är helt med på! Dom börjar fråga mig om samröret med bl.a. HA då
jag varit där på fest vintern innan, mitt samröre med Stubborn MC då jag 1 år tidigare gick som
hängis till dom och jag svarar på dom saker jag kan svara på enligt den kodex som vi lever efter!
Dom märker att jag inte svarar på det dom frågar om men då jag bemöter dom artigt så kan dom
inte gärna ge mig batongen!
Jag dricker upp min öl och påvisar för dom att nu vill jag vänligen återgå till bilen då familjen och
jag är på väg att fira påsken ihop med svärmor och dom väntar på oss! Då släpper dom mig och
avslutar det hela med att “Ja, tur för dig att du bemöter oss artigt. Men du ska ha förbannat klart för
dig att vi håller ögonen på dig” Jag nickar ett ja och tar med mig några fler öl in i bilen. Dom åker
därifrån och då först kommer exet med styvson ut till bilen!
“Cockroach”

Vad FAN sysslar polisen med? Ännu en kränkning på grund av
bärande av supportertröja!
Olagligt kränkt av polisen på grund av bärande av supportertröja!
Natten till lördagen, blev jag utsatt av rätt grova kränkningar av polisen. Jag var ute på krogen och
har som alltid min underbara support 81 tröja på mig. När jag väl ska gå hem så stannar en polisbil
bredvid mig och hissar ner rutan och frågar om allt är bra. Ja självklart, säger jag. Vad bra, svarar
poliserna i bilen. Ha en bra kväll, säger jag och går där ifrån.
Jag hinner inte gå mer än 10 meter förrän jag känner att några tar tag i mina armar. Självklart är det
då poliserna som frågade om allt var bra. De för mig mot polisbilen och ber att få se min idhandling
och börjar visitera mig. Jag börjar fråga vad de håller på med. Det enda svar jag får är att detta är en
rutin vi har när vi ser någon som citat- Vi i polisen har misstanke om att du är kriminell.
Jag svarar – Kriminell?? Varför skulle jag vara det? Polisen svarar: Ja du bär ju den tröjan, som är
anknuten till en kriminell organisation. Mitt svar blir direkt: Var har du fått det ifrån? Finns inget
som säger att för man älskar att åka motorcykel, att man är kriminell!!
Polisen har nu kollat minna uppgifter och allt var grönt. Det sista han säger är: Jag, privat, hoppas
du någon gång inser vad du gör och att du väljer en annan väg i livet. Mitt självklara svar är:
Absolut inte! Jag älskar det jag har på mig och ni som poliser kommer aldrig kunna ändra mina
känslor för det!
Det jag vill säga med detta är: Vad FAN sysslar polisen med???

Trakasserande poliskontroll med flera OLAGA element!
Olaga och trakasserande poliskontroll
Malmö maj 2012
Anländer till Malmö för att gå på supporterparty och hamnar i värsta kön då polisen har en stor
kontroll i samband med partyt…
Nåväl det gå väl snabbt tänker jag… men NIX 40 min får vi stå i kö INNAN polisen ska utföra sin
kontroll.
När det är min tur vinkas jag fram. Xxxxx som är nere på besök är också inbjuden till samma fest
och åker med i bilen. Han är just då utanför och rastar sin hund och kommer springande då han
INTE få gå utanför med hunden, utan måste sitta i bilen… (helt sjukt).
Xxxxx hoppar in och jag kör fram. Både han och jag få kliva ut och jag få visa körkort och blåsa..
Ok, inte så farligt med det…Ehhhhh!
Jo gissa … Trots jag är SPIK NYKTER och inte druckit en öl på över en vecka så hävdar polisen att
jag har alkohol i kroppen eftersom blåstest visar det.
Två kvinnliga poliser utför kroppsvisitering och jag får tömma allt jag har i mina fickor d.v.s.en
sedelklämma med sedlar och en mobiltelefon…. Så var exakt exempelvis AK47:an eller diverse
andra livsfarliga saker kunde finnas vet jag inte!
Jag börjar bli jävligt irriterad, eftersom jag så många gånger stått inför dessa dårar som påstår både
det ena efter det andra, så jag höjer rösten och pekar med hela handen att, antingen kör Ni in mig till
sjukhuset NU och tar blodprov eller plockar Ni fram ny testapparat…
Resultat, poliskvinnan springer bort till en manlig polis som kommer fram och vips få jag blåsa på
nytt och vips … INGEN påverkan!
Men då fortsätter polisen med en drogtest…. dvs titta och följa en penna. Ja, jag pysslar inte med
droger så jag låter de hålla på och tramsa… När detta så avancerade testet är klart ser jag deras
frustration… HUR SKA VI KOMMA ÅT HENNE…
Då kommer polis nr 2 med mitt körkort i ena handen och en laptop i andra…
Nu är jag INTE jag, nu ifrågasätts om jag verkligen kan vara den på körkortet, då denna polis anser
att jag ser ut som 30+ och inte som 40+. De vänder och vrider på det och står och slår i datorn…
Jag bara skakar på huvudet åt idiotin.. Ska man behöva ha dubbla id-handlingar för att gå på fest?
Polisen frågar: Vad gör du här och ska du träffa någon särskild?
Jag tittar på honom och säger GISSA! Sen frågar jag av vilken anledning jag ska redogöra WTF jag
gör/ska?, men får inget svar på det…..
Hux flux kliver Polis nr 3 fram och min ålder och eventuellt fejkat körkort tycks “glömmas” bort…
för Nu har polis3 något helt smaskigt att provocera med…
Ja, nu gäller det bilen som jag kör,
-Varför kör du den?
Jag svarar att jag lånat den av min son eftersom han är i USA.

-Din son? Vad heter han?
Jag svarar att det ska inte han bry sitt lilla huvud om då han inte är inblandad här och nu…
Och, att bilen INTE står registrerad på honom utan på hans pappa, och lämnar hans namn.
En missnöjd polis vet inte vad han ska svara utan försöker återigen börja misstänkliggöra detta
“lånet av bil”…
Eftersom jag VET att bilen ALLTID varit “skriven” på min sons pappa, och jag VET också att bilen
är HELT GRÖN, dvs inga skulder, skatten/försäkring betald mm kan jag också vara kaxig, då
polisen INTE kan göra ett skit åt detta…Så återigen bara tittar jag på honom och skakar på huvudet
och frågar om det är jobbigt nu…
Han viftar dit en fotograf och ger mig mitt körkort och kommenderar mig att hålla upp det framför
mig och titta in i kameran. Ok, jag gör det samtidigt som jag räcker ut tungan och pekar FUCK U :-)
sen vänder jag snabbt som fan på klacken och gå till bilen där Xxxxx stått och blivit utsatt för exakt
samma behandling…
Vi stod 40 minuter i kö. Det tog cirka 40 minuter att bli trackad av polisen och få olika misstankar
slängda i ansiktet och till vilken nytta, och bilen utriven och genomsökt?
Detta är INTE någonting som råkade hända just den kvällen….. DETTA HÄNDER VARJE GÅNG!
Pissed Off Bikerbrud

Rättegång för en ynka dekal!

I rätten för en ynka dekal!
En tradig historia, och jag vet inte vilken i ordningen det är…
Historien utspelar sig i Oskarshamn en helt vanlig dag 19/1 2006.

Xxxxxx och jag har varit och handlat matvaror, är på väg hem. Xxxxx kör och jag sitter som
passagerare i min egen bil.
Bilen, en Audi A6 2,8 är skattad, besiktigad och försäkrad, inget att anmärka på.
Utom EN liten detalj… Det sitter ett litet märke på ena rutan: SUPPORT YOUR LOCAL HELLS
ANGELS!
Händelseförlopp;
Vi kommer åkande, båda två har bilbälte på oss: Jag sträcker mig till baksätet och tar fram en läsk
samtidigt noterar jag att längre fram står en poliskontroll, och säger till Xxxxx att han ska kolla
hastigheten.
Noterar också att vi passerar en civilbil som står parkerad på en gata på högersidan och “tror” att de
har radarövervakning från denna bilen.
Xxxxx säger phuuuu. Gött att jag inte kör för fort så jag slipper ge grisarna pengar!
Nåväl, frid o fröjd kan man då tro…. Men ICKE !!!
Vi blir invinkade av polis, nr.1 och nr.2 på en tvärgata och blåsprov, bilbälte, körkortskoll och även
koll av fordonet görs.
Jag sitter fortfarande kvar och dricker min läsk…
Allt är OK… men notera att Polis nr. 3 har nu kommit och går runt bilen och tittar och börjar prata
med polis nr.1 och nr.2 …
NU hux flux, kan vi inte köra vidare, för polis nr.3 SKA ha min IDENTITET…
Han går runt bilen och kräver att jag ska öppna min bildörr och jag ifrågasätter varför?!
Jag förklarar att jag inte kommer visa något id då jag inte har begått någon brottslig handling, och
dels för att jag inte har KK med mig.
Han blir ännu mer förbannad när jag säger att jag inte har tid att stå och tjafsa om detta för jag har
ett barn och hämta i skolan. Han hävdar då att han kommer köra mig till häktet för att reda ut min
id. Då svarar jag att han kan slå på bilen och få fram ägare så är problemet löst, och jag har inte tid
utan har annat och göra…
Polis nr 1 kommer nu fram och avbryter, och polis nr.3 väser då att; Jag kommer sätta böter på att
du inte har bilbälte… Sådana som Er ska utplånas. Ni är samhällets böldpest!
Jag drar igen rutan och bara skrattar åt idioten… och tänker jaha kör du på det…
Ja, vad händer… Jo men visst… det blir domstolsförhandling!!
Denna rättegång blev en parodi …. eftersom hux flux dök polis nr.4 upp och denna polis känner jag
igen som polis från Chappen år 2005, samma polis (rött hår) som var med inne i hangaren…
Nu har de en ny historia om att han sett mig utan bilbälte från den så kallade tipsbilen som jag antog
de hade radarövervakning ifrån!!!
Något som är helt omöjligt för polisen att se eftersom bilen har kraftigt tonade rutor, och på grund
av avståndet där de stod. Men hur som. Han sitter under ed och talar om att jag inte haft bälte, men
vet inte vilken färg på kläder jag haft… Han har inte sett att jag vänt mig bakåt i bilen efter en läsk
heller… men är ändå 100% säker på att jag INTE haft bälte !

Under pausen passerar han mig och tittar sig runt och konstaterar att ingen är där… Då säger han; –
Du vet … Vi får alltid rätt, var är dina polare nu?!
Jag bara skakar på huvudet och går in i rättssalen igen…
Kommentar: Som synes av den publicerade kartan kan polisen som vittnar inte sett huruvida förare
eller passagerare hade bilbälte på sig på grund av tonade rutor samt på grund av bilens placering
bakom ett hörn. Åtalet ogillades slutligen på grund av att åklagaren inte till fullo förmått bevisa att
personen inte haft bilbälte på sig vid tillfället. Att åtalet väcktes med bilbälte som ursäkt för att bilen
var behäftad med en dekal står dock utan tvivel. Så använder ordningsmakten allas våra skattemedel
för att trakassera bikers…
Pissed Off Bikerbrud

Olaga fordonsgenomsökning/husrannsakan på grund av läskinnehav!
Läskinnehav medförde fordonsgenomsökning! Endast i bikervärlden!
En god kvinnlig vän åkte igår iväg på en fest. Denna fest hölls i en lokal tillhörande en mc klubb
(redan här har flera som läser lagt in förutfattade meningar, inte för att ni vet hur det är, utan för att
ni lyssnat på medias bild av hur det är, för allt som står i tidningen är sant, eller?). Hon vart stoppad
vid en poliskontroll och en polisman påbörjade den procedur som många av oss så väl känner igen
när vi blir stoppade av en polis, nykterhet, körkort, genomgång av bilen för att hitta något misstänkt.
Och självklart hittade han något oerhört misstänkt i bilen, i baksätet låg några stycken Coca Cola
flaskor, och alla flaskor hade ungefär samma lilla mängd Coca Cola kvar i botten. Detta resulterar
självklart i det logiska agerandet att man börjar fråga ut hur detta hänger ihop då det är ett klart
misstänkt beteende. Polismannen ifråga får självklart veta att ägaren till bilen köper en Coca Cola
flaska (halv-liters) på väg till jobbet, och hinner med att dricka ungefär samma mängd Coca Cola
varje gång, och efter arbetsdagens slut så är den avslagen och läggs då i baksätet innan det är dags
att städa bilen.
Och nu går polismannen i spinn, för här har de hittat något riktigt misstänkt och till råga på allt en
förklaring som definitivt inte är det minsta logisk vad han anser, så varje Coca Cola flaska öppnas
för att luktas på för att se om man kan finna en misstänkt lukt, när man finner att det faktiskt luktar
Coca Cola om flaskorna så börjar frustrationen att ta vid, för självklart är det något som är skumt
med denna bil.
Nu är man på gång bland poliserna, totalt kallas 4 poliser och en polishund in för att utreda ärendet
då detta inte är ett naturligt beteende och självklart oerhört misstänkt att man har några stycken
Coca Cola flaskor liggandes i baksätet där allt innehåll inte är helt urdrucket, som konstigt nog
dessutom luktar Coca Cola när man luktar. Chauffören till bilen blir ombedd att stiga ur bilen och
ställa sig framför bilen, för nu ska det göras en grundlig genomgång, och in i bilen skickas självklart
en hund som är tränad att hitta narkotika.
Efter en genomgång av bilen, både visuellt och av en mera tränad nos hittas inget olagligt (men det
är fortfarande lite misstänkt, vad gjorde de där Coca Cola flaskorna där bak?), och attityden hos
lagens väktare är inte direkt på topp, man blir mera irriterad och förargad över att man inte hittat
något olagligt (istället för den mer logiska att man kanske kan vara trevlig, glad och positivt över att
allt faktiskt var i sin ordning).

DETTA MINA VÄNNER ÄR VAD ERA SKATTEPENGAR GÅR TILL!!!!!
Och den officiella anledningen till att man inte gör mera tillslag än man gör, när man kallar in stora
resurser och gör sina bevakningar enligt ovanstående är självklart för att man varit effektiva och
lyckats.
Bristen på bevis blir således en indikation på att man varit framgångsrika. (Ehrm?!?!? Kan denna
logik appliceras på allt arbete de utför? Ju mera bevis desto mindre framgångsrika, eller hur går
logiken?)
Detta är vad lagens väktare spenderar mycket av sina resurser till istället för att försöka hitta
gärningsmän som begått våldtäkt, misshandlat sina flickvänner, slagit sina barn o.s.v. och kommer
så att fortsätta så länge vi tillåter dem.
Och ni som anser att detta är ett acceptabelt beteende, kom inte och beklaga er om ni eller någon av
era nära blir utsatta för ett brott och detta sedan läggs ner i bristen på bevis/resurser…

Förbud mot supportkläder upphävdes efter framvisande av Paybacks
informationsdokument!
Det var väl så att jag skulle på en liten stadsfestival hemma i byn. Glad i hågen åkte vi dit på
fredagen.
Jag hade min 81 Supporthoodie på mig och vi köpte biljett i ett bås en liten bit utanför entrén.
So far so good… men då vi kom till entrén så vart det stopp. Polisen hade visst pålagt
ordningsvakterna vid entrén att inte släppa in folk med västar/supportkläder etc. så jag vart ombedd
att ta av mig min hoodie.
Då jag inte orkade bråka där och då så valde jag att vända den ut och in så att jag och mitt sällskap
kunde gå in och njuta av musiken.
Dagen därpå så tog jag dock med mig en utskrift från Payback angående västförbud etc. Kom till
entrén igen och vart stoppad igen.
Men jag visade då upp denna utskrift och vakterna gav sig nästan direkt och jag vart insläppt. Väl
inne så var det ingen annan vakt och inte heller polis som konfronterade mig…så kan det gå.
Tack för det Payback
Paybacks kommentar: Dokumentet Payback vid förfrågan skickade över till personen som skrivit
vittnesmålet var nedanstående länkat dokument som är fritt att skriva ut och använda för alla
medlemmar i Payback vid problem att bära väst, klubbkläder eller supporterkläder.
Rättslägesinformation till Ordningsvakter, Polisanställda och Krogägare m.fl. avseende
väst/klädförbud: http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr
%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf

Olaga polispåverkan – utpressning av
krogoch fastighetsägare

Polisen förstörde framgångsrik rörelse på grund av ägarens
släktskap med biker!
Nedan följer ett vittnesmål från en anhörig vars släktskap är enda och uteslutande anledning till
polisens förföljelse gentemot honom och hans i allt övrigt prickfria näringsverksamhet.
Vittnesmålet är väldigt viktigt på det sätt att det påvisar att polisens olagliga förföljelser av bikers
inte slutar där utan även spiller över vådligt på alla anhöriga.
Stigmatiserad anhörig får se framgångsrik och välskött krogverksamhet förstörd!
Mitt namn är Collins Voja Lapadatovic och jag är en av två delägare av restaurang Beach Club
Gröningen i Helsingborg. Min insändare nedan hänvisar till alla de kommentarer och inlägg som
gjorts med de fyra artiklar som skrivits om oss i Helsingborgs Dagblad med anledning av att min
bror är provmedlem i Hells Angels. Där av har polismyndigheten avstyrkt vår förlängning av
serveringstillståndet. Vi har nu överklagat till Länsrätten och hoppas på att få rättvisa skipad. Om vi
skulle förlora kommer vårt sommartillstånd också att ifrågasättas och det innebär spiken i kista för
oss. Att bli behandlad på detta sätt är hemskt och att bli dömd för ”guilty by association” känns inte
rätt. Här kommer min insändare i hd.se:
Efter att jag har läst alla kommentarer här på hd.se kan det konstateras att sakfrågan är i princip
frångången. Att samtidigt läsa alla de negativa inläggen om mig själv och vår verksamhet Beach
Club blir man både arg och ledsen. De som känner oss vet hur sanningen ligger till och att det inte
är någon annan än jag och Emma som är de slutliga beslutsfattarna på Beach Club. Ingen annan och
då menar jag ingen annan har ekonomiskt intresse i detta bolag mer än vi. Att påstå att Hells Angels
ligger bakom och att vi är bulvaner är patetiskt och en ren lögn. Ingen som smutskastat oss här har
en aning om hur det ligger till och jag kan när som helst ta denna diskussion med de personer som
så önskar och som är intresserade av att vilja veta sanningen.
Sedan vi tog över krogen i slutet av marsmånad tills dagens datum kan samtliga leverantörer,
myndigheter, banker, revisorer, hantverkare, anställda mm. intyga att det aldrig varit någon annan
än jag och Emma som företräder verksamheten. Det stämmer att jag har en bror som är
provmedlem, det stämmer att det funnits personer från H-A på vår krog vid ca 10 tillfälle i somras
och ätit vår mat samt betalat för sig. Det stämmer också att jag skulle investera gemensamt med
vänner (ej personer från H-A) i ett fastighetsbolag. Detta bolag hade inget med H-A´s klubblokal att
göra. Affärsidén rann ut i sanden och bolaget har aldrig bedrivit verksamhet och så vitt jag vet har
ägaren (den så kallade 55-åringen) inget med H-A att göra.
Att min bror valt att vara provmedlem får stå för honom. Vad jag till hans försvar kan skriva är att
han aldrig någonsin under sina 54 år begått brott. Han är seriös i allt han gjort, vunnit SM i western
ridning, kvalificerat sig till SM i bodybuilding, erkänd som en av de bästa legitimerade
kiropraktorerna i Skandinavien. Allt han gjort är med en 100 % inställning och seriositet. Nu har
han valt att ha H-A som sin MC klubb. Vi alla som känner min bror Dragisa vet också att han är lite
”udda” på ett positivt sätt. Men vi vet också att han har ett stort och gott hjärta och han har hjälpt
många åtskilliga tusentals människor och ställer upp i vått och torrt.
Jag har också alltid förlitat mig på polismyndigheten och inte haft något ont att säga om dem. Att
jag inte fått svar på mina fruktlösa försök om ”koppling” är för mig än idag ett mysterium. Att påstå
att det ligger underrättelseverksamhet bakom och att man inte kan uttala sig i detta läge är näst intill
löjligt. Skulle jag vara av rikssäkerhetsrisk? Jag kan enbart se en anledning till att man inte talar i
klarspråk och det är att man inte har mer att lägga fram än vad som framkommit. Att det sedan finns
video/foto dokumentation på att H-A varit på vår krog kan man även göra på nästan vilken krog
som helst. Att det sedan finns poliser som talat vilt och brett om att H-A styr vår krog till den
enskilde medborgaren i Helsingborg gör givetvis inte saken bättre och ryktesspridningen är igång.

Det är ju polisen som säger detta och då stämmer det, eller?
Jag kan idag förstå att polisen ser en koppling med mig till H-A, men jag kan lova att minst hälften
av Helsingborgs krogar har samma koppling som mig om inte mer (förutom min bror). Betyder det
att man skall avstyrka allas tillstånd då eller få en verksamhet så lamslagen som man fått med vår?
Betyder det att H-A har med min verksamhet att göra? Jag svara med ett stort NEJ! Det finns ingen
lag som säger att jag inte får umgås med vem jag vill. Det finns heller ingen lag som säger att min
verksamhet skall bli drabbat av detta. Om jag så skulle umgås dag och natt med hela H-A så är det
mitt val och verksamheten skall inte drabbas av detta. Har inte Mc klubbar rätt att gå ut och äta som
alla andra människor?
Jag är också så pass gammal att jag vet vem jag umgås med och skulle jag på ett eller annat sätt se
eller uppleva något som kan uppfattas kriminellt så hade jag aldrig haft ett sådant umgänge, vare sig
om det är H-A eller annan person. Det ligger inte i min natur att döma en människa för deras åsikter
eller tillhörigheter, jag kan enbart bilda mig en egen uppfattning av de människor som jag träffar.
Om jag sedan väljer att umgås eller ej är mitt eget val. Varför polismyndigheten idag gjort vad de
gjort mot oss kan jag inte svara på mer än att enbart spekulera. Men jag är övertygad om att en dag
kommer sanningen att komma fram och den är inte vad polismyndigheten vill göra sken av i
dagsläget. Jag hoppas också på att man lägger fram de förarbeten som ligger till grund för denna
avstyrkan från polisens sida när väl Länsrätten tar upp vårt ärende.
När det kommer till våra folkvalda politiker som beslutat i enlighet med polismyndigheten kan jag
inget annat än skaka på huvudet. Att man i sådant här unikt fall inte är mer intresserad av yttrandet
från polisen är skandalöst. Men det är klart att det känns bekvämare att bara slå fast än att ta fram
och läsa och ifrågasätta. Att sedan skylla på att man inte får eller kan ifrågasätta är ren lögn! Det är
deras arbete att se objektivt och ligger i deras intresse att se att allt gått rätt till. Att de sedan hade
avstyrkt hade jag respekterat, men att inte ifrågasätta yttrandet? Jag hoppas inneliggen att vårt
ärende fått de att tänka om så att andra blivande krogägare inte får samma orättvisa behandling som
vi på Beach Club har fått.
Nu är det många av er som ser negativt vill skriva och ifrågasätta om ditten och datten med detta
inlägg, men jag har inte mer att säga i detta nuläge tills annat kommer fram så som Länsrättens
dom. Skulle det vara så att man slår fast tillståndsutskottets beslut kommer vi att sälja Beach Club
och har blivit en erfarenhet rikare i livet. Ekonomiskt skulle detta innebära en katastrof, men vi har
vår hälsa kvar och livsglädjen finns. Jag vill samtidigt passa på att tacka er alla för det enorma stöd
vi har fått både här per brev och via telefon. Med detta vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ta
hand om era familjer (gäller även er negativa).
Tack för ordet!
Collins Voja Lapadatovic
Ägare till Beach Club

Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna
påverkan!
Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

Med stort intresse läste jag en artikel på Payback om en fastighetsägare som av polisen tvingats
kasta ut en mc-klubb. Det fick mig att ta mod till mig och skicka in följande sanna berättelse till
Payback då jag själv varit utsatt för något liknande. Jag känner mig fortfarande djupt kränkt och
anser det vara viktigt att alla som varit utsatta för polisens metoder nu också vågar stå upp och
vittna då det är viktigt att denna information kommer ut till allmänheten. Detta är för helvete
Sverige och så här får det bara inte gå till!
Jag har under 20 års tid drivit olika former av krogar runtom i Sverige. En del i egen regi och en del
som franchising för större kedjor. För fyra år sedan flyttade jag norrut för att efter många år
tillsammans äntligen få sammanbo med min kvinna.
Jag startade upp en ny krog efter ett eget koncept på den nya bostadsorten och allt flöt på under
cirka 1 1/2 år. Då tog friden slut. Länspolismästaren själv uppenbarade sig till min förvåning i egen
hög person på krogen och bad om ett enskilt samtal. Han inledde samtalet med att informera att ett
antal oroliga ortsbor hört av sig till polisen och berättat att min krog ofta besöktes av olika mcklubbsmedlemmar och att det gjorde att folk kände sig obekväma och kanske lite rädda för att gå
dit. Jaha, sa jag. Det var ju tråkigt men jag förstår inte varför det skulle föranleda polisbesök. Jo,
skruvade länspolismästaren på sig och fortsatte därefter besvärat: Nu är det så att inga andra krogar
häromkring släpper in dessa klubbar och så vill vi att det ska fortsätta. Vi vill inte ha sådant pack
inne på krogarna.
Jag häpnade men höll masken och svarade: De ni kallar pack råkar faktiskt vara mina bästa och
trognaste stamgäster. De har under ett och ett halvt år aldrig ställt till ett enda bråk eller ofredat en
enda person på min krog. Tvärtom har de istället hjälpt till ett flertal gånger när bråk mellan andra
personer uppstått och gått emellan och lugnat ner stämningen. I ett fall när ordningsvakterna inte
klarade av att hantera situationen när ett större antal svenssons rök ihop hjälpte de till med att
förpassa bråkstakarna ut på gatan medan jag själv larmade polisen.
Så jag har inget otalt med dessa människor och de är även fortsättningsvis välkomna till min krog så
länge de sköter sig. Jaha, då vet vi det blev svaret från Länspolismästaren, som fortsatte; vi får
säkert anledning att återkomma lite längre fram i saken.
Polisen och Skatteverket i samarbete!
Två månader gick och jag hade nästan glömt bort händelsen när ett brev dök upp från Skatteverket.
De hade efter information från samverkande myndigheter, inom ramen för den särskilda satsningen
mot grov, organiserad brottslighet, beslutat inleda en granskning mot krogen då den misstänktes
vara en central för olaga penningtvätt bland annat på grund av det “kriminella klientel” som
frekventerade krogen. Efter olika kontakter, samtal och besök överlämnade jag samtliga
kassarapporter, verifikationer, bokslut, kontosammanställningar med mera till Skatteverket för
granskning. Jag tvingades också överlämna identiskt material från min förra krog för att verifiera
egenfinansieringen av köpet av nuvarande krog. Medan utredningen pågick genomförde
skatteverket tillsammans med polismyndigheten ytterligare två razzior, under öppettid och inför
häpna kunder, för att beslagta kassakvitton och tillse att all försäljning verkligen registrerades, som
det hette.
Tio månader senare avslutade Skatteverket utredningen då de inte funnit bevis för några
oegentligheter. Jag pustade ut och försökte återuppbygga det förtroende hos allmänheten som
självklart blivit något skamfilat av utredningen och razziorna. Besöksantalet hade halverats och
hade gått från att vara en blomstrande verksamhet till att nu visa röda siffror! Det är ju inte så att
inte vanligt folk får reda på såna här saker men det är väl kanske själva syftet med utredningar och
razzior också; att slå mot plånboken på folk som inte gör som myndigheterna behagar.
Nåväl, här trodde jag saken var slut och att jag fått min beskärda del. Fel hade jag! Nu började
istället kommunen bråka om serveringstillståndet. De informerade om att de öppnat en utredning på

grund av “koppling till kriminella nätverk” och begärde in yttrande från mig i sak. Kommunen
begärde också in yttrande från Polismyndigheten som uppgav att en manlig person som arbetade för
mig var gift med en kvinna som i sin tur var bror till en medlem i en mc-klubb. Ett faktum som var
helt okänt för mig och som jag givetvis inte heller hade frågat honom om. Som krogägare är det min
uppgift att bedöma att de anställda har rätt kompetens, utbildning och är seriösa i sin yrkesutövning
så de kan göra ett bra arbete. Allt annat är för mig oviktiga uppgifter och jag lägger mig inte i
personers privatliv och än mindre släktskap. Det är helt ovidkommande.
Nåväl, för att göra en lång berättelse kort miste jag serveringstillståndet, överklagade till
Förvaltningsrätten men efter att domslutet även där gått mig emot gav jag upp. Jag insåg att jag
hade helt enkelt inte de ekonomiska musklerna som en sådan har kamp kostar och begärde istället
krogen i konkurs. Krogen hade efter det indragna serveringstillståndet tickat pengar i nästan ett års
tid utan att ge en krona i inkomst.
Idag driver jag en återigen krog i min gamla hemstad. Jag och min sambo tog vårt pick och pack
och drog till vänligare trakter. Här hade jag också upparbetade bank- och kommunala kontakter
varför det inte var några som helst problem att vare sig få serveringstillstånd eller banklån trots min
plump i protokollet. Men jag har med egna ögon sett hur omfattande förföljelsen mot mc-klubbarna
är och att det inte har någonting med vad som står i tidningarna att göra. Klubbarna och medlemmarna som besökte min krog var kanske inte guds bästa barn de hade säkert hittat på en del i sitt liv
men de uppförde sig långt bättre än andra besöksgrupper, ställde aldrig till några bråk och hjälpte
till att upprätthålla ordningen på ett ställe där de blev väl bemötta och förhoppningsvis trivdes.
Att polisen lägger vinn om att lagföra personer som begår brott är självklart riktigt och rätt. Det är
deras arbetsuppgift. Men att de förföljer och trakasserar personer som försöker sköta legala
verksamheter som krogar och fastigheter är inte brottsbekämpning och kan aldrig vara okay. Begår
mc-killarna brott så bura in dem men låt dem i övrigt få vara ifred. Detta har spårat ur och gått
alldeles för långt! Jag hoppas att min berättelse kan hjälpa till att få upp ögonen på några som läser
detta och att det kan bidra till en bättre och rättssäkrare utveckling!

Polisens utpressning tvingade Pizzeria att ta ner klubbtröja!
Snuten versus Pizzerian 1-0. Polisens utpressning tvingade pizzeria att ta ner klubb-tröja!
Polisen talade om för den trevliga pizzerian att det var väldigt dåligt för deras affärer om dom hade
den där tröjan på väggen. I nästan en månad stod pizzerian på sig, men efter fler påtryckningar
valde dom att ta ner våran tröja.
Polisen började nämligen stoppa Pizzerians bilar för nykterhetskontroll m.m. och kom in och
poängterade att alla kontroller osv. inte behövde fortsätta… Det var ju bara att städa lite på väggen
så skulle nog allt bli bra igen. Och, polisen undrade ju naturligvis om det var kvitton på alla pizzor
och om pizzerian ville ha koll utav bokföring osv.
Kränkande särbehandling igen, sporttröjorna fick av någon outgrundlig JÄVLA anledning sitta
kvar. Dela gärna detta! Så folk får se vad polisen gör för våra skattepengar och för att förebygga
brott.

Till saken hör att det var pizzerian som ville ha våran tröja för att vi ofta var dit och käkade och
alltid var trevliga, schyssta och har snyggt märke. Så dom försökte göra det precis motsatta jämfört
med lagens långa arm – det vill säga visa folk att vi är bra gubbar!
f.d Bastards MC Sala

Fastighetsägare vittnar om polisens olagliga utpressningsmetoder!
Polisen utpressar fastighetsägare för att vräka bikerklubb!
Jag driver min verksamhet i en ort i mellersta Sverige där jag är en relativt stor fastighetsägare. De
flesta fastigheter jag äger hyrs ut till företag med krav på tillstånd för sin verksamhet såsom olika
tillverkningsindustrier, företag som handhar olika farliga vätskor samt till företag inom
utskänkningsbranschen. En fastighet hyr jag, sedan mer än åtta år, ut till en mc-klubb, en sådan
klubb som bär ryggmärke. Jag ber om ursäkt för att jag är lite vag med mina uppgifter på sina
ställen men jag har inte råd att ännu en gång utsättas för liknande behandling.
En dag kom det ett telefonsamtal från en högt uppsatt polisman på orten. Han talade bryskt om för
mig att nu fick det vara slut med uthyrningen till mc-klubben xxx. Annars kunde jag räkna med
problem från Skatteverket, specialgranskning av bokföring och deklarationer. Å här kommer vi till
det viktigaste; alla mina klienter skulle också få sina tillstånd av olika slag indragna. Det skulle han
minsann bli man för!
Jag talade vänligt men bestämt för honom att mc-klubben xxx var en av mina bästa klienter. De
hade i åtta år betalat sin hyra på dan´ och de hade dessutom renoverat och byggt till fastigheten så
den nu var värd det tredubbla. Och att allt jag betalt var materialet. “Så jag har inte en anledning i
världen att säga upp den klubben”!
Ja, valet är ditt så polismannen och slängde på luren i örat på mig. Dagen efter blev jag uppringd
först av en av mina hyresgäster som berättade att han fått meddelande om att det inkommit en
anmälan om att han sålt sprit och öl till minderåriga förra helgen. När han hade ringt och fått tag på
ansvarig tjänsteman så hade han bara svarat att han skulle prata med mig. Jag visste vad det
handlade om.
En kvart senare ringde hustrun och berättade att polisen stått parkerad utanför hennes butik hela
dagen och att polismännen gjort ett flertal rundor in i butiken där de låtsades leta efter något gömt.
Ett flertal kunder hade observerat polismännen och lämnat lokalen. När hon frågade vad de sysslade
med, hade de bara svarat: Fråga din man. Han vet!
Så fortsatte det några dagar med dagliga samtal från hustrun och avbrutna av samtal från fler och
fler av mina klienter som drabbats av olika problem med myndigheter. Klimatet hemma blev allt
frostigare eftersom hustruns butik knappt hade några kunder alls. Mina hyresgäster blev alltmer
förbannade på mig och rådde mig i allt skarpare ordalag att se till att “fixa problemet”.
Till slut blev situationen ohållbar. Jag ringde upp polismannen och bad dom irriterat upphöra med
vad dom sysslade med. Han skrattade mig i örat och sa: Säg upp mc-klubben först, sen kan vi
snacka!

Dagen efter åkte jag ut till mc-klubben och förklarade hela situationen. Presidenten lyssnade
uppmärksamt, reste sig och sa: Vi förstår. Du har behandlat oss schysst i alla år, stått för allt
material till ombyggnaderna å så. Vi har inte råd med att köpa kåken så det enda vi kan göra är att
flytta. Du skall inte lida för att du hyr ut till oss. Ta fram kontraktet så skriver vi på att vi säger upp
kontraktet. Vi har sex månaders avtalad uppsägningstid och under den tiden fixar vi en ny klubbkåk
någonstans! Tack, sa jag bara och promenerade lättad ut därifrån med ett påskrivet kontrakt.
En timme senare fick jag tag på polismannen som bad mig faxa över en kopia på kontraktet vilket
jag gjorde. Två timmar senare ringde han mig och sa: Då är ju allt ordnat. Jag har pratat lite med
olika personer och dina andra hyresgäster kommer inte att drabbas av fler problem. Allt är ordnat!
Det var väl inte så svårt!
Vad jag aldrig berättat för någon är att de sex månadernas hyra som mc-klubben betalade under
uppsägningstiden, satte jag på en check och skickade till klubben efter deras avflyttning. I julas var
jag och min fru bjuden på den trevligaste julfest jag någonsin bevistat. Var? Hos mc-klubben.
Varför skriver jag då detta? Jo för jag läste en uppmaning i en Paybackartikel till att träda fram och
berätta om olika hot och påtryckningar man kan utsättas för även om man bara indirekt har med mcklubbar att göra.
Då jag aldrig träffat på mera hederliga och ärliga människor än personerna i klubben jag hyrde ut
till, känner jag ett ansvar att berätta denna sanna historia för en okunnig allmänhet. Och jag vill
också säga att allt mc-världen säger om att polisen hotar enskilda fastighetsägare, utövar otillåten
påtryckning via fingerade anmälningar, problem med tillstånd, hot om skatteproblem och liknande
är sant! Jag vet, för jag har utsatts för alltihop!
“Att göra det man måste är att göra det man vill”

Avsked på grund av bikertillhörighet,
bikeranknytning eller släktskap

Hon fick sparken efter 23 år på grund av sambons klubbtillhörighet och “kulturella problem”!
Sparken efter 23 år på grund av kulturella problem!
Jag blev ihop med min nuvarande sambo för ca 2 år sen. Hon jobbade då på barnpsyk i Örebro
sedan 23 år tebax!!
Efter några veckor så möter vi på stan en kollega till henne. Jag hade väst på mig och detta var på
fredagen.
På måndagen när hon kommer tillbaka till jobbet är det fullständig kyla. Hon fick inga som helst
arbetsuppgifter. Ingen talade med henne. Gick hon in i fikarummet gick de ut osv. Fullständig
mobbing!
Till slut är det någon som säger att det hela beror på mig och min klubbtillhörighet samt att hon är
ihop med en fånge…
Hon blir till slut inkallad till högsta chefen där hon ombeds säga upp sig då hon helt plötsligt har
“kulturella problem“. Hon fick 6 månaders lön som tack!!
SkallePer f.d. Vagos MC

Hon fick sparken på grund av mannens klubtillhörighet!
Fick sparken på grund av mannens klubbtillhörighet!
Lika arbetsvillkor för alla?
För att göra en lång historia kort, Vi som är gifta med Hells – Angels medlemmar får tydligen inte
arbeta och tjäna pengar, enligt Bengt- Olof Berggren, chef för Kunskapscentrum mot organiserad
brottslighet.
Jag följde med i köpet av ett behandlingshem för missbrukare vid årsskiftet09/10. Jag var tidigare
anställd av KF Länken som drev stället i över 30 år. Men i höstas bestämde dom sig för att sälja
efter en massa bråk med f.d. anställda.
Alla vi som var anställda av KF Länken fick erbjudandet att stanna kvar och jobba för den nye
ägaren – Magnus Andersson – Det var bara jag som stannade kvar. Men vi fyllde våra vakanser fort.
I och med att KF Länken sålde så försvinner automatiskt tillståndet för HVB – hem, det gör det
alltid. När Vi skulle söka nytt så fick vi reda på av Håkan Frändemark på Länsstyrelsen att man inte
behövde tillstånd för att driva boende, bara man inte bedriver vård.
Redan första veckan blev det problem med Kunskapscentrum. Bengt-Olof Berggren försökte sätta
käppar i hjulet för den nye ägaren direkt. Vid ett tillfälle i januari sa Bobban till Magnus: Du
kommer aldrig att få ett tillstånd för att bedriva HVB hem så länge jag kan styra över det.

Efter det tog det inte lång tid innan våra klienter blev uppsagda en efter en. Efter mycket luskande
har det kommit fram att det är Kunskapscentrum som ligger bakom allting och att dom har fått hjälp
utifrån av en bitter f.d. föreståndare. Dom har haft dramatiska möten med socialtjänsten som anlitat
oss om att Hällungen drivs av Hells Angels och att Magnus Andersson bara är en bulvan, för det har
dom fått reda på genom säkra källor. Denna säkra källa avslöjade sig själv i GP för c:a 2 veckor
sedan. Det är den f.d. föreståndaren, som fick sparken av KF Länken i Augusti 2009, som haft
kontakt med Kunskapscentrum hela tiden.
Det är skrämmande att Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet sitter och tar emot
information av en person som har fått sparken från både kriminalvården och KF Länken p.g.a sin
mytomani + sexuellt utnyttjande av klienter i båda fallen. Och att den info hon ger dom tas så pass
mkt på allvar att det till slut leder till nedläggning. Till Kunskapscentrum kan tydligen vilken pajas
som helst ringa och tas på fullaste allvar.
Den 24/5-10 hade Magnus Andersson ett avtalat möte med Kunskapscentrum då han skulle visa
bokföringen, för att bevisa att inga pengar gått till ngn s.k. kriminell organisation. Detta var samma
dag som vi var tvungna att skicka iväg våra sista klienter p.g.a. att Kunskapscentrum krävde detta
av sdn (stadsdelsnämnderna). När Bengt-Olof Berggren fått reda på att vi bommade igen den dagen
ringde han upp Magnus och ställde in mötet – Hans uppdrag var slutfört och han passade även på att
tala om för Magnus att han skulle gjort sig av med sitt problem redan i November när han officiellt
tog över efter KF Länken. Hade han gjort det så hade han inte haft några problem med
Kunskapscentrum. Magnus frågade vad det var för ett problem? – Marianne Jansson! svarade
Bobban.
Jag ringde upp Bobban & frågade honom någon timme efter hans samtal med Magnus om han
tycker att han har gjort ett bra jobb i sin kamp mot organiserad brottslighet när han lyckats göra en
trebarnsmor arbetslös. Jag frågade även vad han tycker att jag ska jobba med i framtiden…. Han
svarade att jag skulle jobba med samma som innan???? Jag sa att det fick jag ju inte för honom för
jag var ju smuts som Magnus Andersson inte städat upp efter sig (en kommentar av Bobban i GP I
Maj) Jag ifrågasatte även det han sagt till Magnus Andersson någon timme tidigare att jag var ett
problem som han skulle gjort sig av med redan i November. Det ville han inte svara på utan slängde
på luren i örat på mig. Det var nog det lättaste sättet för honom att bli av med mina bubblande
frågor.
Det mest skrämmande med denna historia är att vi fruar/flickvännen inte får jobba & tjäna pengar. I
sin hetsjakt mot organiserad brottslighet har polisen nu nått ett lågvattenmärke när dom
uppenbarligen inte kan ta våra män på något ens genom polisinsatser i miljonklassen – då ger dom
sig på oss fruar. Vad är nästa steg? Ska våra barn inte få gå på kommunala dagis/skolor?
Ska vi inte kunna hyra kommunala lägenheter? Var ska dom dra gränsen? Jag är tidigare ostraffad,
Jag har lämnat utdrag ur belastningsregistret till min arbetsgivare som är utan anmärkning. Jag har
utbildning & erfarenhet av att jobba med missbrukare – räknas inte detta?
Det enda som tydligen ska räknas med i nedläggandet, av ett boende för hemlösa som numera bor
på gatan, fullt aktiva i sitt missbruk igen, är vem en av de anställda är gift med! Min man har aldrig
lagt sig i mitt arbete och det har aldrig ägts av HA. Enda kopplingen är att jag har arbetat där, som
är gift med en HA- medlem, och att vi haft en timanställd tjej som är ihop med en HA-medlem. Vi
har aldrig yppat till någon på jobbet – vare sig personal eller klienter vilka vi är ihop med.
Marianne Jansson

Hon fick sparken för att hon kände bikermonster!
Hon fick sparken på grund av att hon kände bikermonster!
Det var i Maj i år som jag fick beskedet att jag var uppsagd!
Efter 6 år blir jag av med jobbet på grund utav att jag hade fått klagomål från mina arbetskamrater!
Den egentliga orsaken till detta var ju har jag förstått att knipa fasta tjänster, vilket dom lyckades
med också!
Hur som helst så blev jag anklagad för alla möjliga absurda saker och en av dom var att jag minsann
kände farliga människor i MC-kretsar!
Och som jag förstod av min chef så var dom jätterädda att det skulle komma ett mullrande gäng
monster till jobbet när jag fick reda på vad dom hade sagt om mig!
Jag försökte förklara för min chef att Jag faktiskt inte känner några farliga Bikers… Jo, jag känner
Bikers men dom e inte farliga och dom har absolut inget intresse av att dyka upp på jobbet??
Vad skulle dom göra där?? Spöa två kärringar!?
Bikers är inga kvinnomisshandlare och har förmodligen bättre saker för sig än att göra hembesök!
Upprinnelsen till Bikerryktet var att en av dessa arbetskamrater hade en f.d. pojkvän i samma klubb
som en vän till mig… I övrigt hade hon ingen aning om vem jag umgicks med!
Och framförallt hade vi inte diskuterat någonting gällande Bikerkulturen heller!
Nåväl, mina arbetskamrater var så rädda…både för mig och mina farliga kompisar att dom inte
vågade vara på jobbet utan att låsa om sig!
Summan av kardemumman…Man ska inte behöva vara rädd på sin arbetsplats! Jag fick gå!
// Kittla

Han fick sparken på grund av umgänge med en person som bar
supportertröja!
Jag blev av med jobbet för att jag sågs tillsammans med en som hade supportertröja.
Jag jobbade med att köra bärgningsbil och hade helgjour. Jag mötte upp en vän i centrum för att äta
lunch. Efter lunchen går jag in i en butik och min vän (som bar supportertröja) väntade utanför.
När jag kommer ut igen har Göteborgs citypiket kommit och tagit in honom i deras buss för
allmänna trakasserier: Han fick klä av sig kläderna och visiterades och frågades ut. Jag väntar
utanför piketbussen och när poliserna får se mig så undrar dom varför jag står där. Förklarar att jag
väntar på min vän.
Då börjar dom fråga ut mig också, men jag blir dock inte intagen i bussen. Dom är allmänt otrevliga
och när dom ser på mina kläder att jag kör bärgningsbil så säger dom “Vi ska se till att du aldrig

mer får bärga några bilar.”
Två dagar senare tar chefen in mig på möte och ger mig sparken. Med omedelbar verkan, utan
förklaring. Det var ca 4-5 år sedan.
F.d bärgare

Trakasserad av arbetsgivare på grund av policy att man inte kan vara
med i en mc-klubb och jobba på företaget samtidigt!
Vittnesmål rörande arbetsgivarpolicy att man inte kan vara med i en mc-klubb och jobba på
företaget samtidigt!
När man trodde att man varit med om det mesta så dyker detta upp som ett brev på posten…
2 st av våra grabbar som har samma arbetsgivare blir inkallade på möte för att denna arbetsgivare
har helt plötsligt kommit på att de har som policy att man inte kan vara med i en MC-Klubb och
samtidigt jobba hos dom…
Det märkliga i det här är ju att båda dessa herrar åkt hoj i många år utan att det på något sätt
påverkat deras jobb. Lite svårt att begripa vad som är problemet igentligen…
Kan man som arbetsgivare helt plötsligt hitta på policys när saker blir för svåra att förstå? Eller är
det bara ett “smidigt” sätt att släta över sin totala okunskap om vad MC-klubbar och föreningar i
övrigt innebär?
I min näsa stinker det här ren personkränkning och inget annat! Tråkigt att man inte kan kombinera
att vara en hojåkare och samtidigt en bra medarbetare. Avslöjar ju endel om vad de verkar ha för
tillit till sina anställda. Det är ju bara att hoppas att inte någon av de andra medarbetarna är aktiva i
någon förening eller någon lagsport etc för någon i motståndarlaget SKULLE ju rent krasst kunna
vara en potentiell mördare,rånare eller våldtäktsman.
Nu strider ju antagligen inte andra aktiviteter och föreningar mot deras nya policy utan förmodligen
är det kombinationen mc/jobb som inte funkar. Hur långt kan/får en arbetsgivare gå? Den dagen
mitt jobb börjar rodda i att jag åker hoj i en MC-klubb på min fritid eller ifall de har åsikter om vad
jag har för färg på mina kalsonger, eller något annat de inte bör bry sig om så får man väl ta det
då…
Förhoppningsvis slipper man den typen av idioti framöver!
L&R //Steff, Vice President, Blyhård MC

Högst trolig påtryckning från myndighet!
Allt började med att min chef sent en fredag eftermiddag fick ett sms med en bild på mig

tillsammans med en text där det förklarades att avsändaren fått denna bild och att det klart framgår
att jag är medlem i en kriminell mc-klubb. En mc-klubb som även har nära samarbete med en annan
kriminell mc-klubb, och att deras företag inte kan fortsätta att ha samarbete med företag som stödjer
den typen av verksamhet.
Bilden är stulen från min Facebook, som för övrigt är mycket begränsad för utomstående, och det
telefonnummer som sms:et kom från var givetvis ett anonymt kontantkort. Numret har jag inte fått
ta del av tyvärr…
Beträffande textens utformning så var den mycket sakligt skriven. Det kändes direkt att personen
som skrivit verkade ha betydligt mer kunskap inom ämnet än en normal “Svensson” som enbart
läser kvällstidningar.
Då min chef ringde mig var han mycket upprörd. Jag förnekade inget utan sa att vi lugnt och sansat
tar en diskussion om detta på måndag förmiddag.
Så blev inte fallet, utan kontakt med styrelsen togs, och vad jag förstår nu efteråt så var det styrelsen
samt delar av koncernledningen som blivit inblandade under helgen. Jag kontaktade Payback och
fick vidare kontakt med Ismo. Efter samtal med Ismo så fick jag goda råd och tips, bland annat att
försöka spela in samtliga diskussioner och samtal i ärendet.
Måndagen kom och jag blev kallad till möte. Kort och gott fick jag valet att antingen lämna klubben
eller behålla min anställning. Väljer jag klubben så kommer ett utköp troligen att bli aktuellt. Jag
förklarade att jag alltid haft en knivskarp linje mellan min fritid och min arbetstid. Jag har aldrig
några supportkläder eller klistermärken på varken bil eller hoj samt att jag aldrig kört med väst till
mitt arbete. Jag har alltid varit väldigt strikt med privata samtal under arbetstid och vad jag gör på
min fritid är min ensak och vice versa. Kan även tillägga att jag börjar närma mig 30-års hojåkning
varav över 25 år i klubbkulturen samt att min chef redan när han anställde mig var medveten om
mitt klubbengagemang. Det han inte visste var att jag bytt klubb för närmare 2 år sedan men jag
fann ingen anledning till att informera honom om detta.
Han intygade under detta möte att han var mycket nöjd med mina insatser på jobbet samt att han
även intygade min skarpa linje mellan arbete och fritid. Jag fick igenom en veckas betänketid och
mötet avslutades. Allt rapporterades på kvällen till Ismo. Dagen efter fick jag ett nytt telefonsamtal
från min chef där han förklarade att väljer jag jobbet så dras det ett streck över allt och det kommer
aldrig mer att nämnas. Stämningen på jobbet var nu minst sagt tryckt mellan mig och min chef som
jag känt i närmare 16 år…
Jag vill också här tillfoga att företaget misstänkte från början att sms:et var från en kund medan jag,
även om jag inte kunde bevisa motsatsen hävdade så inte var fallet utan att detta garanterat kommer
från en “myndighet”. Vi har vidare aldrig fått något uppföljande sms eller mail i ärendet…
Ledningen vidtog dock vissa förebyggande åtgärder. Exempelvis att om någon kontaktades omkring
detta så skulle ingen uttala sig i frågan utan hänvisa allt till ledningen. Ledningen skulle i sådana
fall svara att jag fortsätter att arbeta och vara anställd på företaget då jag inte gjort mig skyldig till
något brott eller på något sätt misskött mitt arbete eller min anställning.
På torsdagen samma vecka kom ytterligare information där det påpekades att det som sagts på
tisdagen kunde ha missuppfattats. Det som menades var att efter jag tagit mitt beslut så skulle
ledningen besluta om hur dom ställde sig till mitt beslut. Jag påpekade att detta var en total
omvändning mot vad som tidigare sagts men fick inget gehör för detta.
Samtidigt fick jag dagligen ett härligt stöd från fru, mina bröder och övriga vänner som visste vad

som hände och sist men inte minst, från Ismo och Peter på Payback. Måndagen kom och jag
meddelade mitt beslut genom att berätta att jag väljer både att stanna kvar i klubben och behålla
mitt jobb! Samtidigt lämnade jag över kontaktuppgifter till min advokat Ismo och förklarade att då
detta handlar om min fritid så hanterar jag all kontakt men min advokat utanför arbetstid och att min
arbetsgivare nu får ta all kontakt i ärendet via Ismo. Jag anser att jag har annat att göra på dagarna
än att diskutera detta ärende. Jag meddelade även att jag erbjuder dem en veckas betänketid precis
som jag tidigare fått.
På torsdagen fick jag på ett möte reda på att allt ligger i knät på min chef då ledningen först nu tagit
reda på att det blir dyrt att köpa ut mig. Jag ifrågasatte hur det kommer sig att ledningen först ger
mig ett ultimatum utan att ta reda på vilka konsekvenser de olika besluten får… På detta fick jag
dock inget konkret svar.
Jag tyckte att det var ett illa behandlat ärende då man först sätter en anställd som alltid skött sig
under press och när han sedan tar ett beslut som inte går i den riktning som ledningen tror
(önskade), då först genomför man en konsekvensanalys?
Hur som helst, min chef fick då ensam ta beslutet, om han kunde fortsätta jobba med mig. Så
rullade allt på som vanligt. Om inte så skulle företaget läggas ned, då jag är en uttalad nyckelperson
som organisationen inte skulle klara sig utan då jag hanterar all från Innesälj till service hos kunder
på fartyg ute till havs. Detta är uttalande från min chef då han beskrev vad en förlust av mig skulle
innebära vilket då skulle detta drabba resterande 5st anställda… Effekten skulle då givetvis även bli
att dom slapp köpa ut mig eftersom företaget blir nedlagt!
Några mindre organisatoriska förändringar skulle det dock bli, vilket jag utan problem kan leva
med.
Nu har det gått en tid sedan detta inträffade och man kan summera hela historien enligt följande.
Den första tiden efter allt detta, så var set såklart en mycket ansträngd situation på arbetet. Nu några
månader senare så är det betydligt bättre. De har väl insett att bara för att jag är medlem i en
förening så innebär det inte att jag plötsligt är kriminell, utan att jag är samma person som innan
man fick detta serverat framför sig.
Oavsett hur mycket myndigheterna vill smutskasta och förnedra så ska man sätta sig upp emot dem
och hävda sin rätt! Tack vare min kontakt med Payback och den snabba professionella hjälp jag fick
där så kunde jag agera på ett korrekt sätt utan att riskera något.
Har man skött sitt arbete och inte blandat ihop arbete och fritid, utan respekterar de regler som finns
på arbetsplatsen, ska man och kan man, utan risk sätta hårt mot hårt och gå vinnande med huvudet
högt från den striden!!

Vittnesmål från biker som inte bara fick behålla jobbet utan även fick
löneförhöjning!
Onsdagen den 14 februari dök driftschefen med Hr Ansvarig upp på mitt jobb. Inget konstigt med
det så vi gick in på mitt kontor. Jag gör lite kaffe så efter 5 minuter så började det. komma lite
frågor. Helt utan förvarning togs ett par bilder fram och lades upp på bordet. Bilderna föreställde
mig i olika situationer med klubbvästen på. Så började frågorna komma i 120 km i timmen. Du vad
står ditt 81-märke för? Exempelvis.

Till saken hör att jag har ett låst Facebookkonto. Det jag reagerade på var några bilder som jag inte
lagt upp utan de finns endast i min telefon… De hade även bilder från klubbens låsta supportsida.
Så som svar på deras första fråga så svarade jag: Du, dessa bilder är privata så jag har inget svar på
det. Frågorna haglade och stämningen var allt annat än trevlig. Utöver bilderna frågade de om min
politiska syn. Jag har inget svar där heller, sa jag. Så malde det på under ytterligare en timme.
Många tankar for i min skalle som det gör i en sådan situation så klart. Och när de ansåg sig färdiga
sa dom: Du får tänka över din situation och svara på måndag. Man kan väl säga att jag var under
isen efter de gått. I denna situation känner man sig fan helt slut mentalt.
På lördagen pratade jag med en vän som hade varit med om samma sak 2017 och gav mig riktlinjer
hur jag skulle gå till väga. Läs även denna persons vittnesmål: http://payback.name/hogst-troligpatryckning-fran-myndighet/
Efter det ringde jag Payback. Så på måndagen den 19 februari när min chef ringde för att få ett svar
hur jag tänkt göra, sa jag: Vad menar du? Jo, det här med att du är med i en mc-klubb, det går ju
inte. Då svarade jag: Om du vill prata med mig om mitt privatliv så får du komma hit efter arbetstid.
Nu kan vi bara prata arbetsrelaterade saker. Han malde på sedan sade jag om du vill ha ett möte igen
på arbetstid kommer jag att ha facket med mig och har du fortfarande frågor om mitt privatliv har
jag ett nummer till advokat som du får ringa. Då vart det tyst en stund sen. Sen sa han då ringer jag
ditt fack och bokar möte. Ok, sa jag och la på. Sen ringde jag Peter på Payback igen och under tiden
vi pratade, detta var två timmar efter jag pratade med min chef, så ringde min chef på min
jobbmobil. Så jag sa till Peter: Vi lägger på så ringer jag upp min chef. Så när jag ringde min chef,
sa han: Vi drar ett streck över detta. Ditt privatliv är ditt och jobb är jobb. Jag höll på att ramla av
stolen.
Å denna veckan hade det årliga lönesamtalet å jag klev upp 2 000 kronor i månaden! Någon fick lite
panik när de läst på. Så kontentan av detta bröder: Svara aldrig på frågor om ert privatliv om ni
hamnar i denna situation utan att ringa Payback Sverige! Är ni inte med – Gå med NUUUUU!!
Paybacks kommentar
Har ni ett vanligt arbete och hotas med uppsägning så gör som bikern ovan rekommenderar. Vägra
svara på några som helst frågor om ert privatliv. Säg bara att jag återkommer när jag har kontaktat
facket (om ni är med i facket) och Payback Sverige så får ni härefter prata direkt med Paybacks
advokater istället.
Payback har varit inblandade eller direkt ansvariga i samband med sju olika uppsägningar under
åren på grund av föreningsfrihet. Samtliga personer har fått behålla jobbet!
Lägg er aldrig och skriv aldrig på några papper omkring avsked! För det finns inga nödvändiga
sakliga skäl att säga upp en person på grund av föreningstillhörighet!
Spela in samtal med chefspersoner! Ställ konkreta frågor om avskedsorsak och om möjligt begär
skriftlig dokumentation. Ju mer material som finns ju enklare vinner man saken. I regel verkar det
dock som det räcker med att man säger att man kommer att kontakta Payback och att de
fortsättningsvis får diskutera saken med en advokat. För de vet att de inte har rätt juridiskt!

Olaga Tillslag och/eller Olaga
Husrannsakan

Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under olaga
husrannsakan!
Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under olaga husrannsakan!
Ett vittnesmål direkt från en mc-klubb i form av händelseförloppet ur en JO-anmälan kompletterad
med bildbevis nedan på den brutna arm polisingripandet förorsakade klubbens president.
Historien kring husrannsakan och dess alla rättsprocesser är en viktig läsning för de som
fortfarande tror på svenska rättsväsende, på rättvisan och på myndigheters och olika tjänstemäns
kompetens. Vi rekommenderar alla att läsa omkring alla turer på:
https://payback.name/slutredovisning-fran-hurricanes-mc-i-beslag-och-misshandelsarende/

Händelseförlopp
Den 9 juni 2010 omkring 15.30 inträffade följande:
Polisen åkte efter en bil och bevittnade hur föraren av bilen i garaget lämnade en viss kvantitet
cider.
Det var alltså till den enskilda medlemmens garage bilen anlände och detta hade således ingenting
med klubben eller övriga klubbmedlemmar att göra. Därmed är det som hände härefter
anmärkningsvärt ur rättssäkerhetssynpunkt.
I garaget befann sig ett antal personer, varav vissa bar Hurricanes MC:s klubbväst. Vår klubblokal
är belägen en bit ifrån garaget och ligger alltså inte i anslutning till garaget. Klubblokalen är dock
synlig från garaget. När poliserna blev varse vår klubblokal företog de husrannsakan i denna. Här
fanns i ett förråd en viss mängd alkohol som enligt alla mått mätt får betraktas som proportionerlig
sett till enskilt bruk av klubbens medlemmar. Denna alkohol beslagtogs. Under husrannsakan fick
ingen närvara då polisen vid 17-tiden uppgav att de ville arbeta ostört och vi fick inte heller se vad
som beslagtogs. Vi blev inte bara utkörda ur lokalerna, utan var till och med tvungna att lämna
själva området.
Vid sjutiden företogs husrannsakan i XX bil. Vid åttatiden tillkallades vad vi utgick ifrån var
narkotikahundar varvid klubblokalen och XX bil återigen genomsöktes. Efter detta kom en kvinnlig
polis i en polisbil. Ur denna plockade hon hämtmat som hon tog med ini vår klubblokal. Vi
upplevde det som ett uttryck för bristande respekt och missaktning att polisen satt i våra lokaler och
åt medan vi stod i ett hörn och väntade.

Dagen efter företogs även husrannsakan i XX hem. Förutom dessa husrannsakningar företogs
husrannsakan i ytterligare en klubbmedlems hem samt i ett näraliggande företags lokaler, men detta
kommer jag inte att beröra vidare här. Detsamma gäller det beslag som skedde i garaget.
Medlems utsaga
Anländer runt kvart över fyra på aktuell onsdag till klubblokal. Får berättat av mig från närvarande
medlemmar att lokalen genomgår en husrannsakan utförd av ordningsmakten. Som medlem i
klubben vill jag ta reda på mer vad det är som försiggår varpå jag går in i lokalen. I lokalen befinner
sig förutom medlemmarna XX och YY även två män i alldagliga kläder jag inte kände igen, dessa
samtalade med XX. Det var framförallt en av männen som ledde samtalet vilket bäst kan beskrivas
som högljutt och aggressivt från den okända mannens sida.
De berättar att de genomför en husrannsakan och att de är poliser. Då jag inte sett någon polisbil
utanför ber jag den man som leder samtalet om legitimation, denne blir då mer agiterad och trycker
upp sin legitimation centimeter från mitt ansikte och presenterar sig vid namn (kanske inte så
konstigt då legitimationen inte gick att se så som den visades upp). Förnamnet var som jag minns
det var Xxxx.
Xxxx gapar högljutt till XX att denne skall lämna över nycklar. ”Henrik” drar demonstrativt på sig
sina skinnhandskar och säger åt mig och YY att vi skall lämna lokalen annars skall vi få hjälp med
detta.
Mellan klockan 20-21 är husrannsakan klar och jag tillåts tillträde till lokalen. Under min ankomst
vid 16.15 till kl. 20-21 görs följande iakttagelser:
XX förs aggressivt till polisbil varpå man onödigt hårdhänt bänder ner honom på polisbilens huv.
Flera polismän på plats såväl uniformerade som civilt klädda vägrar svara på uppgifter eller
kommer med felaktiga uppgifter: som t.ex. att vi inte har någon chans att få något protokoll på de
föremål som beslagtagits (trots att detta är en rättighet enligt Rättegångsbalken).
Jag frågar polisman på plats om vi inte kan få ha representant på plats under själva husrannsakan
varpå svaret blir nej.
Vid ca.18-tiden blir samtliga klubbmedlemmar avvisade från markområdet utanför klubblokalen. På
frågan varför ges inget svar.
När ordningsmakten lämnat lokalen och jag åter fått tillträde ser jag att utrymme innanför ståldörr
vid klädgarderob är öppen och det är tänt. Detta utrymme ägs och disponeras så vitt jag vet av
fastighetsägarens son, så fråga väcks om detta utrymme verkligen ”ingick” i åklagares beslut om
var husrannsakan skall genomföras.
Jag och flera andra medlemmar observerar hur mat av modell ”gatukök” förs in i klubblokal av
polismän och vad vi antar konsumeras därinne. Maten ser ut att räcka till flera poliser. Får man
konsumera middag på en presumtiv brottsplats?
XXs utsaga
När polisen, helt felaktigt, kopplat garaget till klubbhuset företog polisen husrannsakan efter att ha
berett sig tillträde till klubblokalen. Det var då ca 7-8 civila poliser där. Jag frågade vem det var som
höll i aktionen. Den man som vad jag förstår var ansvarig benämndes Henrik . Jag frågade honom
vad de gjorde i vår klubblokal och om de hade någon form av tillstånd. Han var uppenbart otrevlig

och svarade att vi skulle ”skita i det” och att vi ”hade sett för mycket amerikanska filmer”.
Denna Xxx uppträdde på ett hotfullt och aggressivt sätt och sa saker som: ”Passa er era jävlar
annars ska ni få, ”vi kommer hit och gör vad fan vi vill” och ”ni ska få veta vem som bestämmer”.
Han uttalade under tiden en hel del svordomar samt gapade och skrek.
Personligen undrar jag om det inte är av större vikt att ta itu med langare som säljer alkohol till
ungdomar än att på lösa grunder och på klandervärt vis göra husrannsakan i våra lokaler?
Efter att polisen företagit husrannsakan anlände 2 polisbilar med sammantaget 4 uniformsklädda
poliser. Innan de uniformsklädda poliserna anlände kändes det som att de civilklädda poliserna
vaktade mig. De cirkulerade hela tiden omkring mig. Den enda anledningen jag kan finna till varför
polisen var intresserade av just mig var med största sannolikhet att jag bar en väst med ordet
”President”.
Jag minns inte att poliserna sa någonting om att de önskade att jag skulle medfölja till
polisstationen. De fyra uniformsklädda poliserna hoppade på mig, hur mycket de civila hjälpte till
vet jag inte. Poliserna bröt med kraftigt grepp bak armarna på mig och höll ett järngrepp om mina
armar. Jag hörde hur det smällde till i armen när de bände bak den. Därefter hävde de upp mig upp
på en motorhuv. Jag gjorde inget som helst motstånd.
Det står klart att jag i denna situation var helt värnlös. Trots detta uttalade poliserna hotelser om att
jag ska utsättas för pepparspray. De uttalade hot som ”passa dig din jävel annars ska vi
pepparspraya dig”… Efter detta handfängslades jag bakom ryggen och sattes i baksätet av en
polisbil.
Jag uppskattar att en halvtimma förflöt mellan det att polisen anlände tills jag fördes iväg i
polisbilen. Allting gick väldigt fort och jag hann knappt uppfatta vad som hände. Jag undrar om
poliserna uppfattade vad som hände och om de verkligen visste vad de gjorde eller om de bara
förtog slumpvis handlingar i ett förvirrat och upprymt tillstånd.
Vid ankomsten till polisstationen placerades jag i en s.k. fyllecell där jag förvarades i 48 timmar.
Jag förstår inte varför jag placerades i en fyllecell som är den mest obekväma av celler när jag hade
inte ens druckit en lättöl. Efter ett dygn fick jag en kudde och en filt fick jag på morgonen. Jag fick
ingenting att äta förrän nästa dag.
Det mest ironiska i hela denna berättelse är det faktum att jag hade följt med poliserna om de bara
hade bett mig. Jag begriper inte varför de handlade som de gjorde utan att höra med mig innan de
brutalt överföll mig.

Hurricane MC
JO-ärende, Dnr:4366-2010. JO fann inte anledning att vidta några åtgärder.

Ännu ett våldsamt och olaga polistillslag mot mc-klubb!
Våldsamt polistillslag mot mc-klubb
Vi satt på klubben. Klockan var 18.00. Då kom det tre bussar, två polisbilar samt två omålade bilar.
Det var cirka 20 man som rusade fram till grinden med slipmaskin och började kapa upp
grindporten. Sen rusade dom in på klubbgården och skrek att vi skulle stå stilla där vi var.
Jag och två av mina vänner satt vid ett bord utanför. De skrek till oss att hålla händerna på bordet.
Min kompis hade en grogg i handen. Den slet de ur näven. Tre stycken övermannade honom och
satte handbojor på. Han frågade vad han hade gjort. Då släpade de iväg honom till baksidan där de
honom en rejäl omgång. Polismannen sa att jag slår där det inte syns…
Fem andra poliser slog upp ytterdörren till klubbhuset och rusade in. Sedan blev vi kroppsvisiterade
och förhörda en efter en. Vi frågade om de hade något tillstånd att göra ett sådant tillslag. Men då sa
de att det har ni inget med att göra. Vi gör som vi vill!
Sedan fick vi sitta mot husväggen i cirka tre timmar medan dom gjorde en fullständig husrannsakan.
Dom tog med två personer för narkotikaprovtagning. De släpptes senare på kvällen.
Red Devils MC Eastcoast

Vittnesmål om polisens stigmatisering, skadegörelse och uppsåtliga
lögner!
Om polisens lögner, stigmatisering och skadegörelser i samband med bikerklubbar
For noen år siden tenkte jeg å kjøpe en forretningsgård ikke så langt fra mitt daværende hus.
Det ble ett jævla liv med store avisrubrikker som skrev om att nå kom de mc kriminelle til stedet å
en kjent politi som også var vice-ordfører var avbildet med store bilder over flere sider.
Dette medførte att det gamle ekteparet som eide eiendommen ikke godtok mitt bud som var det
høyeste, men solgte til de som hadde det lavere budet.
Det kommer forøvrigt frem att de som kjøpte nok brukte avisen å politiet for å kunne overta til en
lavere pris.
En gång hadde vi razzia på klubben, da ingen var der ble en port sprengt å ødelagt.
Fikk melding fra politiet om att de skulle ha razzia på tlf å sa da att jeg kunne være der om 10min å
åpne.
Da vi annkommer etter 7-8min er porten sprengt å politiet inne.
Får da overlevert fra Poltiet skriftelig grunnlag fra Retten der vi er mistenkt for å omsette cannabis å
også dyrke denne.
Senere da vi fikk se opplysingene fra retten viser det seg att politiet mente vi dyrket pot på høyloftet
som er ca 500kvm (kallloft) pluss en navngitt person ble sagt å stå¨bak betydelig omsetting.

Da navnet på personen var kjent kontaktet vi han for å høre hvor han hadde pot, en vår, å fikk da
høre att han hadde vert på ett kjent avrusingsted uten sprekk i 8 mnd.
Noe som sikkert hadde vert mulig for snuten å sjekke opp før de sprengte portene.
I etterkant har også bilder som politiet tok sammen med div avisinnlegg blitt brukt mot oss som en
strategi for å få oss ut av byggningen som vi eier.
Det er p.t igangsatt en bruksendring vedr dette.
Banished Freaks MC

Vittnesmål om JO-anmälan för olaga husrannsakan och
tvångsmedelsanvändning mot biker!
Bakgrund
Xxx lämnar sin bostad via baksidan på huset och sätter sig i bilen. Då dyker det upp en kvinnlig
polis och efterfrågar körkort varefter hon överlämnar körkortet till en kollega som går iväg med
kortet och ringer ett samtal. Kollegan återkommer först efter 10 minuter.
Under tiden kollegan är borta frågar personen den kvinnliga polisen vad som händer och får svaret
att de letar efter en bil som är lik Xxx:s. Efter ytterligare en stund återupprepar personen frågan vad
som händer varpå den kvinnliga polisen svarar att hon inte kan uppge det, vilket han väl förstår…
Kollegan lägger på telefonen och kommer fram och säger till Xxx att han är misstänkt för att vara
narkotikapåverkad varpå de visiterar Xxx. Poliserna meddelar därefter att de ska göra en
husrannsakan varpå de går in och inleder husrannsakan. Husrannsakan utförs i bil, bostad och
förråd.
Tre andra kvinnliga poliser har anlänt och kör Xxx till polishuset där de genomför kroppsbesiktning,förhör samt tar urinprov.
Till saken hör att polisen som mottog körkortet och gick och ringde ett samtal inte ens såg på Xxx
varför han inte heller kunnat gjort bedömningen att Xxx var påverkad av någon substans. Han gick
istället direkt iväg med körkortet och ringde sin chef varefter han återkom och meddelade att Xxx
var misstänkt för narkotikabrott… Därutöver anger den kvinnliga polisen initialt att kontrollen
genomförs på grund av att Xxx:s bil liknar en annan som polisen letar efter.
Alla polisåtgärder sker utefter påhittekonstruerad anledning!
Kommentar: I ärendets inledning påstås att X från början anges kontrolleras för att han har en bil
som liknar en eftersökt bil utvecklades ärendet utan att personen som telefonerar högre befäl till att
istället avse misstanke om narkotikabrottslighet utan att polisen som ringer ens har sett personen
eller konfererat med kollegan. Vi ser här ett typexempel och ett graverande exempel på en
poliskonstruerad (läs: påhittad) misstanke i avsikt att kunna ge underlag för husrannsakan!
På samma vis använder polisen denna konstruerade misstanke till att genomföra såväl id-kontroll,
kroppsvisitation, kroppsbesiktning samt urinprov.
Alla polisiära åtgärder sker således utefter konstruerade och påhittade anledningar varför de skedde

helt utan lagstöd därvid är olagliga.
Behöver vi påpeka det självklara? Nej, det behöver vi inte men vi gör det ändå!: Urinprovet var helt
negativt, nollresultat, för alla testade substanser!
JO-anmälan med diarienummer: 5572-2016 föranledde ingen åtgärd från JO:s sida

Diverse Vittnesmål

Den sanna historien om den 21-åriga kvinnan och
polisinformatören Mega!
Vi kommer i detta vittnesmål publicera en då 21-årig kvinnas egen berättelse om hur polisinformatören Mikael ”Mega” Johannessen och hans hustru Ebba Broberg Johannesson grovt
utnyttjade och bedrog inte bara den 21-åriga kvinnan utan även alla andra medkännande
människor, som i god tro skänkte bedragarparet pengar. Gåvor, i tron att de hjälpte den stackars
kvinnan att dels komma ut ur fängelset och dels kunna komma hem till Sverige.
Detta är den sanna historien berättad av kvinnan själv och inte den förvanskade och direkt
lögnaktiga historien kring händelserna som spridits av Lasse Wierup i avsikt att sälja in sitt
fantasyalster om den “oförvitlige” polisinformatören Mega.
Bakgrund
Det hela började med att jag blev fängslad i Thailand och blev dömd till 15 månaders fängelse.
Behöver inte gå in i detaljer för det relevanta startade när Ebba kom ner och besökte mig i fängelset.
Hon kom för att hjälpa mig och hon lovade att hon skulle få ut mig ur fängelset och att jag skulle
komma hem på snabbaste och säkraste sätt. Hon berättade även då att det fanns många som brydde
sig och samlade in pengar till mig för att jag skulle komma hem. Pengar som skulle gå till
borgenssumman, advokat samt andra kostnader så som mutor, polis osv.
Hon åkte hem och jag löstes ut mot borgen och jag fick förlita mig på Ebba för det var hon som var
min länk till friheten. Tiden gick och pengar samlades in via vänner, fester som hölls och människor
som ville visa sitt medlidande. Ebba hade ansvaret över pengarna, som alla hade gett henne fullaste
förtroende för.
Ebbas plan var att få ut mig ur landet på illegalt sätt. Detta gick hon bakom ryggen inför de
människor som engagerade sig, och hävdade istället att pengarna gick till advokater borgen osv.
Jag litade på Ebba till hundra procent. Skräcken att riskera 7 års fängelse på Bangkok Hilton och det
hoppet hon gav mig att få komma hem till Sverige, fick mig i det läget att göra allt.. Så därför
anförtrodde jag mig hennes planer att fly landet.
Det gick ett par månader och Ebba skickade ner en kille som skulle hämta hem mig från Thailand
med medhavande pass som skulle stämplas illegalt. Men jag blev lurad. Jag stod på Bangkoks
flygplats med hoppet om att få komma hem och killen som hade blivit nerskickad stack hem och
lämnade mig i Thailand utan förklaring.
Jag flyttade då upp och bodde i djungeln med det thailändska folket, för jag hade knappt några
pengar att leva för och detta var mitt enda sätt att överleva på grund av Ebbas svek .
Ebba hörde av sig igen och var vansinnig på mig och hävdade att jag inte ville hem, enligt killen
hon hade skickat ner hade han berättat detta, men faktum va att det var ett påhitt från hans sida för
att rädda sitt eget skinn. Ebba manipulerade mig och sa att hon fortfarande ville hjälpa mig att
komma hem och fick mig att tro att allt var mitt fel. Jag lyssnade och fortsatte att manipuleras av
henne och nästa steg var att få ner mig till en krigszon i gränsen mellan Thailand och Malaysia. Där
skulle jag fly via en annan person som var en av hennes kontakter. Även denna gång blev ett
bakslag och jag fick åter återvända till Phuket och invänta min nya rättegång där risken att bli
fängslad igen var hög.
Ebba hörde av sig igen och denna gången var det mycket prat om att pengar behövdes, annars skulle

jag aldrig komma hem. Jag fick dåliga vibbar redan då men kände ändå inte för att avvisa henne, då
faktum var att hon hela tiden hade gett mig hopp och jag lät mig manipuleras.
Hon fortsatte att samla in pengar och hon styrde allt det ekonomiska själv. Varje gång jag ifrågasatte
henne vart pengarna gick så fick hon plötsligt migrän och kunde inte prata.
Ebba slutade att höra av sig och jag bestämde mig för att invänta den nya rättegången som skulle
hållas den 24:e december.
Jag gick upp i High Court den 24:e dec -09, med fasan att bli fängslad. Men med änglavakt och
många människors stöd och hjälp friades jag med villkorlig dom och fick åka hem till Sverige den
31 Jan -10. Dessa människor hade ingen koppling till Ebba, då faktum var att de insamlade
pengarna hade Ebba stoppat i egen ficka och de pengar som hade behövts för min frigivning hade
en svensk man, boendes i Thailand lagt ut ur egen ficka.
Tillbaka i Sverige
Efter en kort tid av ihopsamlande, tillbaka i Sverige, så började postlådan att fyllas med
inkassokrav, delgivningskvitto från kronofogden och annat, så jag började förstå att något var fel.
Ebba hade under tiden jag varit frihetsberövad tagit ut lån och krediter i mitt namn på runt 100 000
kr. Jag bestred lånen och skulderna och gjorde en polisanmälan. Jag började själv ta tag i
myndigheter och luska fram i efterhand vad det var hon hade gjort och detta fick alla bitar att falla
på plats. Jag kände mig grundlurad och samtidigt förstod jag inte hur hon hade haft hjärta att
utnyttja mig i en sådan utsatt situation jag hade befunnit mig i.
Jag ställde mig frågan många gånger och jag kan nog aldrig veta exakt hur hon tänkte, men
troligtvis med vetskap av vad hon hade gjort så kunde jag utgå från att hon är en människa som
saknar empati och som skulle kunna vandra över lik för att komma åt pengar. Nollorna i hennes spel
hade blivit för många och då spelade det för henne ingen roll att sparka på någon som ligger ner.
Rättsligt
Jag kallades på förhör hos polisen och berättade vad jag hade blivit utsatt för. Ärendet skickades
över till Gbg och därifrån meddelades jag att de inte tänkte inleda en förundersökning. Med solklara
bevis mot Ebba och med det faktum att jag hade varit frihetsberövad valde polisen att ändå inte
inleda en förundersökning och detta blev ett stort frågetecken för mig.
Jag överklagade till Åklagarmyndigheten i Gbg och meddelades kort därefter att det skulle ses över
och att jag skulle kallas på nytt förhör.
Detta förhör väntar jag på i dagsläget och jag hoppas att Ebba kommer att få stå till svars för det
hon har gjort och att jag ska få upprättelse.
För styrkande av uppgifternas äkthet kontakta advokat Anders Lindstrand. Telefon: 031-701
79 eller 0730 -31 15 00

Så förnedrande behandlar polisen bikerkvinnor!
Vittnesmål om grovt förnedrande kvinnobehandling av norska polisen i olaga avvisningsärende!
Fredagen den 22 februari 2013 sitter vi äntligen på flyget på väg mot Bergen i Norge.
En weekendtrip jag sett fram emot väldigt länge. Jag skulle äntligen få möta mina gamla vänner och
väninnor som jag inte sett i ett par år. Hog Riders firade 10-årjubileeum så en fest om lördagen var
inplanerad. Annars såg jag mest fram till att få komma ut i naturen och fotografera de vackra bergen
och spendera helgen med alla väninnor.
Det var mig, Ingela, min väninna Monja, våra respektive män och ett antal fler killar från Devils
Choice Danmark/ och Island som kom med samma flyg .
Två går igenom tullen utan problem + min man!…alla andra bliver så stoppede en efter en. Jag kom
släntrande ut lite efter alla andra då jag skulle köpa parfym först. Så jag kommer först igenom och
finner Monja ståendes utanför tullkontrollen. Hon vill vänta på sin man så jag gör henne sällskap.
Efter ca 2 min kommer en polis fram till oss och kräver namn, adress och telefonnr av oss. Efter vi
samarbetat om dessa upplysningar tar han oss in till tullkontrollen igen. Här bliver vi hållna ett tag
innan dom tar oss in i ett rum och strippar oss nakna. Söker efter vad?
Killarna bliver hämtade en efter en och förs bort i handklovar genom flygplatsen.
När min man plötsligt ringer och undrar vart jag blivit av så sliter en kvinnlig polis mobilen ifrån
mig och säger att jag inte får svara. Och jag säger då att min man vill ha tag i mig. ( dumt av mig,
nu förstod de ju att de hade missat en! Och jag ångrar mig direkt forstås) Tiden går långsamt och
efter kanske en halvtimme ber dom mig om att hämta min man! Jag prövar att neka och menar att
jag måste ha rätten att bara ringa till honom. Men omöjligt. Så det är med tunga steg och en känsla
över att ha dummat mig som jag under poliseskort måste utpeka min man. Vi är så de sista av de 11
“utlänningar” som bliver kört iväg till Bergen. Vi är ganska lugna för alla poliser har sagt till oss att
vi bara skall med till polisstationen för att få “ordning på alla papper” . Vi har förstått det som om
de skall finna fram till om vi är tidigare straffade för något. Ingen av oss har ju blivit det så vi är
lugna om än smått irriterede över att allt tar sådan lång tid.
När jag och min man bliver befriade från handklovarna är vi nere i ett garage. En ung polis står och
vaktar mig medans de tar min man igenom en järndörr. Jag börjar nu undra mig över vilken märklig
polisstation det här måste vara. Varför tar dom oss inte in tillsammans?
Efter kanske 10 min bliver det så min tur. Kommer in till ett rum där en kvinna med plasthanskar
går igenom mina fickor och ber mig att ta av mina ringar. Det gick inte och jag börjar att “se en
film” och tänker att det här gör man väl bara om man bliver arresterad? Är alldeles förvirrad nu och
ingen har på någon tidspunkt berättat att jag faktiskt är anhållen! Jag “ser film” igen och undrar
varför de inte har sagt: Klockan är nu 23.30 och du är anhåller pga det eller det”!?
Kvinnan som rotade igenom mina kläder tar mig nu in i en cell på ett par kvadratmeter och jag skall
klä av mig naken för ANDRA gången i afton! Hon tar trosorna upp framför ögonen och riktigt
genomsöker dom….söker efter vad??? Hur som helst, väldigt bizarr upplevelse. Och det är faktiskt
när hon vänder sig om, går ut och LÅSER cellen som det verkligen går upp för mig vad som hänt.
Känner mig dum, blåst och så LURAD!! Är det här Norge, tänker jag?! Ingen information
överhuvudtaget. Hur länge ska jag sitta här? Var är min man? Är jag i ett kvinnofängelse? ( film i
huvudet igen)
Plötsligt hör jag Monja ropa högt och finner en sorts trygghet i att hon också är här.

Cellen känns mindre och mindre. En gul plastmadrass på golvet, ett hål i golvet? Hur funkar det
här? Jag har aldrig varit i fängelse förut! Isoleringscell. Bara gul murvägg. Mister tidsförnimmelsen.
En stund(?) senare får jag som tur är komma in och dela cell med min väninna Monja. Fängelset är
fullsatt!
Men vad har dom tänkt sig egentligen? Jag har min menstruation och här finns bara ett pisshål i
golvet! Kan inte tvätta händerna och tampongerna är beslaglagda!! Börjar att skrika efter någon och
den kalla kvinnliga vakten kommer. Jag är sur och frågar hur dom har tänkt sig att jag skall klara
hygienen här? Får ett surt svar om att det kan jag ju bara fråga om! Fråga om vaddå säjer jag? – Ja,
men så får du komma på toaletten! OK! Säger jag, finns det en toalett jag kan komma till?? Hur
skulle jag kunna veta det? Ingen berättar ju om hur det funkar! Nå, varje gång jag behövde iväg till
toaletten så kom det olika vakter. En av dom asgarvade åt mig när vi gick igenom den långa gången
med celler och utbrast: Ha ha ha du har ordentligt läckage Va??! Otroligt pinsamt och förnedrande!
Varje gång skulle jag också be om en ny tampong….fick inte använda mina egna.
Det blev den längsta natten i mitt liv. Ingen aning om jag sovit…… upp och nedturer psykiskt och
bröd och vatten att leva på.
Först omkring kl 10 morgonen efter får vi alla sitta ned en och en tillsammans med polisadvokat
Arne Fjellstad som gav oss ett papper om varför vi blivit anhållna och nu skall sändas ut från
Norge. Och dom mener på fullt allvar att jag utgör ett allvarligt hot emot landets säkerhet?! Skulle
jag, en 43-åring hårt arbetande mor vara ett hot mot landets säkerhet?! För att jag är tillsammans
med en kille som fick sin första väst då han var 12 år gammal, som varit en del av Mc-kulturen sen
den startede i Europa, som varit egen företagare med 3 restauranger i Köpenhamn, som aldrig varit
straffad för något och som OCKSÅ är en hårt arbetande man? ?Är det mitt mistag i livet? Jag bliver
faktiskt behandlad som om jag kommer till Norge som terrorist!! Utlänningslagen säger dom bara.
Det hjälper inte att vi berättar att vi inte har någonting med Mc-politik att göra, att vi skall bo hos
privata vänner och skall ut och vandra i fjällen!
Arne Fjellstad säger att vi skall klaga inom en timme. Och att vi om 10 min får Hog Riders advokat
ut att besöka oss.
Perfekt tänkte jag och förstår det ju som om att vi bara skall berätta om den vidriga behandlingen
till HONOM istället.
HR:s advokat Jörgen Riple kommer in till oss tjejer med coca-cola och vi bliver lyckliga som små
barn. Han är chockad över att vi tjejer sitter här och lovar att göra en sak av det hela. Monja berättar
tex om hur hon hade lovat att ringa sin dotter då hon landat men inte fick lov. Klockan 02 om natten
fick hon ringa!!
Så går hela dagen…..ingen info förutom att vi KANSKE kommer med ett flyg i dag (lördag) eller
kanske först i morgon (söndag). Frustrationen växer och vi får svårare med att hålla oss lugna.
Inte fått ett bloss på en cigarett sen vi startade resan i Köpenhamn kvällen före och vi båda tjejer
börjar att få det värre och värre….Om eftermiddagen brister det för Monja och jag börjar verkligen
att skrika och kräva att vi skall ut härifrån, och det är NU!!! Då får vi iallafall komma ut till garaget
och röka en cigarett. Polisen undrar om vi vill ha en kopp te eller nåt och det bliver vi glada över
och tackar ja till. Han kommer bara aldrig med den! En annan, han som förnedrade mig i gången ,
kommer och låser våran cell upp och säger: Nu får ni gå!! Vi flyger upp ifrån plastmadrassen med
ett jubelrop men då asgarvar han bara , låser igen och säger att han bara skojade med oss!! Jag
kallar det här för psykiska trakasserier!!
Och förutom honom så hade vi i cellen mitt emot en galen man som glodde med sitt “dräglande
öga” på oss så att vi hela tiden kröp längre upp mot väggen för att “gömma oss”. Jag såg en massa
film igen och väntade bara på att det när som helst skulle spruta sperma ut genom den smala

springan! Han var riktigt obehaglig och förde ett himla liv hela tiden. Vi hade också en skarp lampa
på hela natten och släckt om dagen! Kanske det var nåt man skulle fråga om med, eller??
Omkring kl 16 bliver vi så äntligen “utsläppta” , eller snarare sagt “eskorterede” med polis hela
vägen till flygplatsen och hela vägen in på planet som de första 4 ombord. Norsk polis bortvisade
mig, Monja och våra män den aftonen. Alla de andra blev hållna till på söndagen!
Som många kanske har läst så skrevs det om oss i Bergens Tidene den 20 mars.
Polisadvokaten Arne Fjellstad påstår att ingen av oss har klagat över någonting! Det stämmer ju
inte. Vi berättade allt till vår advokat och han för vår talan i Norge. Jag har inte kontaktat svenska
myndigheder då jag tycker att den norska + den danska advokat härifrån också för MIN talan även
om jag är svensk medborgare. Men jag vill gärna att många får höra om hur nu OCKSÅ
klubbmedlemmars fruar/ flickvänner blir behandlade. Och jag kan inte acceptera det! Man kan
aldrig dra alla över en kam.!( Om en manlig dagbarnvårdare blir avslöjad och dömd för pedofiliskall vi så inte anhålla alla manliga dagbarnvårdare och deras fruar med, i TRON om att de
också/eller vill bli pedofiler?) ( Om en fotbollshuligan blir dömd för våld- skall man så inte anhålla
ALLA fotbollsfans? Dom kunde ju potentiellt bli hulliganer hela bunten???? )
Trodde att den kollektiva bestraffningen blev avskaffad under Nurnbergsproccessen efter andra
världskriget?? Eller kanske inte i Norge?
Det är inte förbjudet att vara medlem av en motorcykelklubb vad jag vet heller? Och jag har då inte
hört något om att det skulle vara förbjudet att älska en man som är medlem av en motorcykelklubb
heller?
Jag hoppas på att kunna åka till Norge igen så fort som möjligt.
Vänliga hälsningar Ingela Hallin
Länk till artikel om fängslandet och avvisningen från Norge:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kastet-MC-koner-pa-glattcelle-2864666.html#.UWAqDaLOuS

Polisen kränker svårt kvinna och barn!
Vittnesmål om vidrig barn- och kvinnobehandling helt utan lagstöd!
Fullständigt chockad på HUR polisen lägger tid och pengar på att jag runt efter Mig ???
Och speciellt När har mina barn med mig! Sist vart stoppad och då hade dom kört efter mig å
twinsen nästan ända fram till Burträsk ifrån staan.
P-ficka just före Bodbysund.
Handikappad är man och slut den kväll för var och köpte skor/skridskor och vinterskor åt barnen.
Seriöst tappade Tiden hur länge fick SITTA I BAKSÄTET PÅ POLISBILEN…medans Mina barn
tittar Rädda ifrån bilen vårans baksäte.
Aldrig hållit på med droger lr umgåtts med folk som använder det. Jösses om jag var barnledig 2-4
ggr/år så var såå slut sovde hela helger. Vilade. Vill minnas på sommaren var barnledig iaf 46h så på
farsgubbens Order så ut/vila/hängmatta/ta en öl.

Vi vart stoppad i höstas som var!
Av någon anledning… Vet absolut inte varför.
Jag fick då vara Minst 30 minuter och mer i BAKSÄTET på polisbilen. Det vart hårda tag i mina
armar flera ggr. Pga handikapp så gjord ont som satan sitta där. Dom gjorde illa mig. Försökte flytta
på en Djävla presenning som skavde på mig. Tjohejsan , skulle inte gjort.
Polisen Vet jag är en skötsam person gentemot mig själv och andra och en God mamma.
Fy faan mådde dåligt se mina barn. Vinkade åt dom som lugn.. Vart tillsagd vara Still. Inte en gång,
2 gånger eller tre gånger utan Fjärde gången Lyst BÅDA SNUTARNA med ficklampor mot mina
ögon så gav sig ändå INTE! Fick blåsa igen. Var inte bra hade en snus inlagd=Dom öppnade dörren
på bilen å lät mig skicka den i diket.
Nu var jag seriöst Gråtfärdig se mina 2 pojkar sitta ensamma i min bil. Den manliga polisen lovade
lugna dom. (Trodde jag).
Den manliga polisen frågade ut mina barn utan Min vetskap. Förhör med Mina barn Om jag deras
mamma använde droger. Kände folk som gjorde osv. Den kvinnliga polisen fortsatte sitt utfrågande
på Mig.
Den manliga polisen kom tbx. Och så står dom utanför polisbilen viskar. Sätter sig han fram och
hon bak Väldigt in på Mitt ansikte. Så säger dom helt Seriöst.. Vi anser du säljer Din medicin för få
råd köpa saker till Dina barn.
What…. Seriöst nu grät jag..se barnen sitta vinka och skicka släng-pussar och undra. Själv så Ont i
kroppen av Tvingats sitta “Plats”. Jag förklarade att Aldrig gjort vad dom anklagade för. Och hur
hade Råd köpa skor/skridskor beror på hade Ansökt till Maj – blomman och fått godkänt.
Då gick dom ut igen “viskade ” och kom sedan Runt och öppnade dörren.. Fick inte min gå-käpp så
kunde knappt stå alls. Grät och frågade vad dom höll på med.
Svar: Rutin-kontroll.
Nästa mening ifrån dom båda var att Dom Ansåg Mig vara en bra mamma.
Fick ändå inte min gå-käpp men tog mig till min bil. Kramade mina pojkar.
Snuten åkte! Jag satt kvar Säkert en timma. Ringde min pappa och grät som fasiken och det är han
INTE van se / höra mig göra.
Under samtalets gång så hör ju pojkarna allt och berättar att dom svarat på ALLA POLISENS
FRÅGOR så han hade Berömt dom.
Joo, tappade mobilen.. vände mig om.. ser på mina pojkar då 11 år… Dom alltså suttit i förhör !!!
Den manlige polisen ljög för mig när de sa att de skulle tala med barnen att inte fanns något Oroa
sig för.
Jo , jag Ringde polisstation följande Dag. Gaah… Tala om att bli kränkt igen.
Och då dagen Efter påstod Dom att någon Ringt in anmälan på mig. Men den existerar inte.
Och joodå, vi vart med Om Värre på väg hem efter en kväll på badstranden. Jisses, den där långa
polisen glömmer Aldrig. Hölstrade upp när klev ut bilen och gick mot mig och pojkarna. Vi satt
seriöst i badkläder/handduk.
Fick veta att Utöver den bil som Blockerat min infart Fanns Alltså 2 bilar till ute och Letade
mig/oss.
Vid samtal måndagen därpå fick bara svar : Någon ringt in anmälan på dig att du körde Onykter
med din barn samt hade öl i bilen.

Nää… Vi är INTE förskonade här i Norr ens långt ut på landet.

Författare och advokatsekreterare vittnar om omfattande
polistrakasserier på grund av umgänge med bikerbarndomsvän!
Jag heter Kjell Larsson och jag och min fru befinner oss långt från mc kulturen. Det närmaste vi
kommer är en barndomsvän till mig som är medlem i en mc-klubb, och ett far/söner-projekt där vi
försöker bygga en trike. Utöver det så är vår värld ganska vanlig: min fru är utbildad advokatsekreterare och jag är handikappad författare och poet. Ändå trakasseras vi då min barndomsvän är
med i ett stor mc-klubb.
Det är något jag och min fru verkligen straffas för. Min fru sökte jobb inom kriminalvården i
Halmstad under sommaren, ett jobb som passar hennes utbildning som advokatsekreterare. Hon var
överkvalificerad för jobbet, och hon var nästan anställd när dråpslaget kom: du får inget jobb!
Vi var chockade och kontaktade dem för att få veta varför. Det visar sig att de granskat både min
och min frus FB profiler, och där är jag givetvis kompis med min Barndomsvän. Vi har känt
varandra sedan skolan. Vad han har för livsstil är inget jag lägger mig i, han är ju vuxen! Dessutom
var han bestman på mitt bröllop i höstas, och bilder från vårt bröllop ligger uppe på våra profiler,
något polisen uppmärksammat. Undrar om de lade märke till att han deltog iklädd kostym och
INTE väst? Nej, polis Sherlock Holmes missade denna elementära detalj Watson…
Man menar dessutom att min fru inte behöver anstränga sig och söka jobb inom kriminalvården
någonsin då vi har “dåligt umgänge”!?! Vad i helvete? Vem fan har att göra med vem vi umgås
med? Som grädde på moset har flera konstiga saker hänt sedan polis och myndigheter fått veta att
jag är god vän med denna mc-medlem. På kort tid har polisen stoppat oss två gånger. Så fort de sett
vår bil har de vänt om och kört ifatt oss med sirener och blåljus! Fan värsta action man sett i denna
döda lilla landsort där inget någonsin händer. Nåja, det skedde ett brutalt yxmord här för några år
sedan, men det är olöst. Så det kan hända saker här, men sällan. Nu har vi som sagt stoppats med
blåljus och siren två gånger, och ALLA i denna lilla håla har glott ögonen ur sig när de kört förbi
oss. Vatten på kvarnen, ryktet går, och min hustru och jag är stämplade för all framtid. Vi är
utbölingar, inflyttade, och nu är vi i princip stämplade som kriminella. Man skulle kunna tro att det
stoppade där, men NEJ.
Plötsligt kom det även en orosanmälan från socialen där man menar att man oroar sig för våra barn.
Helt sjukt. Skolan berömmer oss ofta som duktiga och omtänksamma föräldrar som gör allt för våra
barn. Men anmälan kom in i alla fall; vårt umgänge var grund nog för att skämma ut oss och stressa
oss till max.
Alltså, mc-medlemmen är en utav mina äldsta och närmaste vänner. Vad han väljer att göra med sitt
liv är upp till honom, jag släpper inte taget om bra vänner bara för att myndigheter vill jävlas. Vare
sig min fru eller jag har något brottsregister, ändå trakasserar man oss. Jag blir minst sagt jävligt sne
på polisen! Jag har absolut NOLL respekt för dem efter detta. Deras mål är att jävlas med min
barndomsvän och för att komma åt honom ger de sig på hans vänner och familj?! Många av oss runt
honom är inte inblandade i hans liv, vi försöker inte påverka honom, utan respekterar hans val av

livsstil. Ändå ser man oss som legitima mål för att komma åt bikerkulturen.
Efter allt detta kommer jag att stötta honom i precis allt, och fan ta denna jävla Gestapo regim vi
lever i. Polisens form av utpressning är oacceptabel och gör att lojala vänner vänder sig mot polisen
istället. Är det ett bra sätt att spendera skattepengar? Att göra medelsvensson till ovänner? Varför
inte börja med att lösa yxmordet på orten? Känner mig långt mer otrygg att en mördare går fri i det
samhälle jag bor med min familj.
Varför inte trakassera de två dömda pedofilerna som kör förbi traktens skola gång på gång? Är det
inte bättre än att ägna sig åt att tala om för mig och min fru vilka vänner de som myndighet
godkänner eller inte?
Låt mig göra min ståndpunkt helt klar: INGEN ska diktera för mig eller min fru om vilka vänner vi
får ha, det är upp till oss, ingen annan! Är det meningen att man ska be folk om ett utdrag från
brottsregistret samt att de förklarar sin politiska ståndpunkt innan man blir vän med någon?
Nej, polisens trakasserier av oskyldiga måste stoppas . Vi har fyra barn som drabbas. Vår ekonomi
är förstörd då det jobb min fru sökt var avgörande för familjens överlevnad. Vi ska nog klara oss då
vi har fina vänner som ställer upp, men de som inte har det då?
Sedan kan man ju undra hur roligt det kommer att bli när jag byggt färdigt min trike. Jag har alltid
drömt om att äga en trike, men var ligger glädjen om jag ska stoppas av polisen var gång jag lämnar
hemmet?
Ska de börja trakassera barnen oxå så fort de kör iväg på moppen?
Nej, om polisen förväntar sig respekt av medborgarna så är det inte rätt väg de valt.. Personligen
avskyr jag dem just nu, de gör mitt liv till ett helvete när det redan är svårt nog!
Jag är nämligen handikappad efter en arbetsskada. Jag lider av kronisk ischias, har fyra diskbråck,
tre kilformade kotor, en vänsteraxel som är totalt förstörd. Jag lever med värk dygnets alla timmar.
Jag är sjukpensionär.
Löjliga böter som skrivs ut bara för att jävlas gör inte min ekonomi stabilare. Det drabbar våra barn.
Att stressas sönder av grundlösa orosanmälningar gör det svårare att hantera värken. Även det
drabbar våra barn. Vårt trike bygge blir lidande då jag saknar ork, och det gör mina grabbar ledsna.
Efter denna våren är mitt förtroende för polisen nere på noll. Samma sak med myndigheter och
staten. Fruktansvärt slöseri med skattepengar. Att jaga oskyldiga för att klämma åt bikerkulturen är
både sjukt och fegt. Det måste bli ett stopp på polisens och myndigheternas maktutövande och
slöseri med resurser.
Härmed stöttar jag bikerkulturen för all framtid. Min barndomsvän har min fulla respekt och
förståelse för den förföljelse han och hans familj får utstå. Jag skäms över det svenska
polisväsendet.
Kjell Larsson

Vittnesmål om Chefredaktör Wärrings bareskapader!
Eskilstuna-Kurirens dåvarande chefredaktör PeO Wärrings krogkväll figurerade flitigt i media.
Payback Sverige har från en gäst vid samma tillfälle som PeO Wärring erhållit följande skildring
av kvällens händelser vilken vi härnedan publicerar. Vittnesmålet publiceras med anledning av
medias påhitt om att en mc-klubb varit involverad samt utövat våld i sammanhanget.
En annan historia!
Vi var nåra stycken som hade kommit överens om att träffas ute på en krog i lugn samkväm och ha
det trevligt. Jag och en till gick undan för att prata lite.
Under tiden vi gick ut och pratade så gick en av våra tjejer fram till baren för att beställa åt sig själv
och i det läget ville då Wärring bjuda denna tjej på vad hon ville ha. Hon tackade artigt nej och sa
hon ville betala för sig själv men Wärring proppsade att han skulle betala för henne. Barägaren sa
då att Wärrng bara ville vara snäll och sa det var ingen fara att ta emot. Okey, sa tjejen i vårat
sällskap tackade och gick tillbaka till vårat bord.
Efter en liten stund gick Wärring och satte sig vid tjejens bord och frågade om cidern smakade bra.
Han såg då att det satt en ytterligare en tjej vid bordet samt en manlig vän till tjejerna. Wärring ville
då bjuda den andra tjejen med på nåt att dricka men hon tackade nej. Därefter frågade Wärring om
inte tjejerna kunde sjunga nåt vackert för honom vid bordet vilket dom sa nej till .
När vi kom in igen efter ha rökt en cigg och snackat lite bad killen Wärring flytta på sig för han
hade tagit den plats som killen hade innan vi gick ut. Wärring reste sig lämnade platsen men visade
tydligt han ville vara kvar men vi sa artigt åt honom att ta ett eget bord eftersom vi ville sitta själva
ihop men Wärring vägrade lyssna. Det var då dispyten kom efter som en kille reste sig upp och
började vägleda honom bort från vårat bord, lugnt och sansat . Wärring var väldigt berusad vid den
tiden och höll sig i ryggstödet till soffan för att kunna stå still.
Det blev lite snack men ingenting annat. Vi i sällskapet tog därefter vårt eget beslut om att lämna
krogen för att vi inte skulle komma på någon kant med ägaren, för den killen är bra. Alla gick ut
förutom jag och vår vän som hjälpte mig dricka upp ölen som var kvar sedan gick vi två med och vi
var sist ut av vårat sällskap. Vi gick mot torget och tog taxi och bilar hem varefter vår kväll var
avslutad.
Till saken hör även att personen var så berusad att han vid ett tillfälle ramlade av stolen inne på
krogen och var tvungen ha hjälp upp från golvet.
Det finns, enligt vår källa, även ytterligare ett vittne i ärendet som ej vågar träda fram på grund av
rädsla för media, vilket polisen är medveten om. “Det vittnets uppgifter skulle få ärendet att direkt
avskrivas”.
Länk till tidigare artikel i ärendet.
Avgå Wärring och be genast Hells Angels MC offentligt om ursäkt: http://www.payback.name/?
p=12441

Om livet som bikerhustru!
Ett vittnesmål om konsekvenserna av att polis och media stigmatiserar anhöriga till bikers.
Vittnesmålet är skrivet av en kvinna vars enda “brott” är att hon valt att vara gift med en biker.
Om livet som bikerhustru!
Det är inte lätt alla gånger. Man blir uttittad, viskad om & baktalad, det är väldigt konkret. Lika så
från skolor med dess lärare, också det är konkret. När man har suttit på föräldra möten är det många
som valt att sätta sig någon annanstans, jag vet inte om vi luktar illa, eller om vi skakar om deras
trygga inrutade värld.
Även en del av mina vänner förstår inte valet jag har gjort, just pga det, har jag fått avsäga mig
kontakten med några stycken..
Att hela tiden vara påpassad & granskad i sömmarna tär på en. Att alltid behöva hålla garden uppe,
beredd på flodvågen. Kritik, så som att bikers är dumma i huvudet, vuxna män som leker
tonåringar, vi får minsann skylla oss själva att polisen jagar oss med blåslampa mm mm.
Det sociala livet utanför bikerkretsen blir minimalt. Jobb, ja det vet vi alla att dom inte finns i
överflöd. Skulle jag söka ett jobb inom vården tex, skulle jag inte bli långvarig när det kommer till
deras kännedom att jag är gift med en biker & som dessutom är med i en klubb.
Sänker man sig själv ett snäpp & kikar på städjobb, ja då är man också ganska rökt. Jobbade för
många år sedan för ett städbolag som heter ISS. Det var mycket kontors städning som tex Securitas
Innan man fick tillträde till skurmedel, skurmoppar, trasor & vagn, så gjorde dom en koll hos
farbror polisen & deras register. Skall tillägga att det på den tiden inte var några problem. Jag hade
nämligen inte träffat min man då. I dagens läge skulle det inte se likadant ut. Så nog är man
begränsad alltid.
Min familj har inte alltid stöttat mig i det liv jag har valt att leva. Speciellt min far, där har det varit
många & långa diskussioner. Ifrågasättande, åsikter o.s.v. Alla har rätt att ifrågasätta & ha åsikter,
det säger jag ingenting om. Men tyvärr brukar diskussionerna allt som oftast spåra ur, just pga den
negativa bilden som media kalkerar angående hojkulturen, men också som polismyndigheten gör
sitt yttersta för att förstärka.
Det är också en nackdel som man möter nästan dagligen, människor som -t r o r- sig veta hur det är,
för det har dom läst minsann.
Försöker man sedan förklara för dom hur det i själva verket är, ja då slår dom dövörat till & anser
att man bara vill försvara osunt kriminellt levene.
Men kort & gott, jag älskar min man för den han är & inte för märket på ryggen. Jag skulle inte
älska honom mindre om han trampade runt på en Bambinocykel heller iförd en reflexväst.
Han är i första hand min man. Det är därför jag orkar. Det finns dom flickvänner, sambos, fruar som
ställer ultimatum på sin hälft, mig eller klubben. Personligen skulle jag aldrig göra en sådan sak.
Det är som min man skulle säga… du får välja mellan mig & barnen.
Vi tar den här resan tillsammans, för det heter väl så, i nöd & lust? Men jag ljuger, om jag skulle
säga att livet som bikerhustru, är som att glida runt på en räkmacka genom tillvarons branta backar,
iförd ett pår såpade träskor.
Kunde jag förändra EN sak, ja då skulle det bli andra människors syn på sina medmänniskor. Livet
är inte svart & vitt. Det finns faktiskt gråzoner också. Så kort & gott. Allmänheten får en att känna

sig pestsmittad. Ständigt har man polis som flåsar en i nacken. Misstänksamma blickar, ja jag vet
inte, men det kanske är så att jag ser kriminell ut när jag åker till affären & handlar tillsammans med
min familj. Andra barns föräldrar som tittar snett. Vissa barn fick inte leka med min dotter när hon
var mindre, just pga att vi åker hoj & min man är klubb ansluten.
Å tack vare allt det ovanstående, känner man sig som en stridspitt, färdig att försvara sig. Det finns
mycket mera att tillägga, men det blir alldeles för långt & invecklat. Ibland handlar det inte om vad
människor säger, utan mera om deras attityd & hur dom ser på en. Jag lever i en försvars position
där jag måste försvara mig, mina barn, min rätt till existens. Det är min baksida av att vara gift med
en biker. Men jorden går inte under ändå & gör den det, ska jag passa på att få med mig ett par
skitskallar på kuppen!

En bikerkvinnas berättelse om hur hon känner för sin man och om
hur kvinnor behandlas i bikervärlden
Vittnesmål från en bikerkvinna om sin man och om hur kvinnor behandlas i bikervärlden!
Jag sitter här bredvid min underbara och fantastiska dotter och tänker på omvärlden. Tänker på
mina FB-vänner. Tänker på vad ni och andra människor tänker om mig. Min man är med i en MCKlubb… och jag kunde fan inte vara stoltare!!! Min dotter har en pappa som är biker och det är fan
det bästa!!
Många verkar tro att en MC-klubb automatiskt är kriminella eller svin men låt mig berätta! Du
hittar ingenstans någon som skulle ställa upp för dig på samma sätt som en biker om du skulle
behöva hjälp! Vi tror på en värld där kvinnor respekteras och barn blir behandlade som kungligheter. Jag kan när som helst lyfta luren om jag har ex punktering eller blir anfallen och det finns
alltid någon där att hjälpa mig. Jag lever som en fri kvinna! Jag kopplar in musik i mina öron när vi
kör på vägarna och njuter av att jag är så lycklig!! Njuter av mitt liv!! Och njuter av att dela det med
min man!! Jag känner mig trygg och respekterad. Jag skulle verkligen önska att ni andra som inte
förstår skulle sluta lyssna på mediaskiten som florerar.
Men vet ni… varsågoda att komma till mig och fråga när min man kör run för att samla in pengar
till barncancerfonden, bröstcancer, utsatta barn o.s.v. och fråga mig varför jag är gift med en biker!
Jag sa det innan.. Jag är så jävla stolt över honom och resten av alla bröder och systrar världen över
som kämpar för samma sak!! Kom ihåg en sak.. Vi är mänskliga med en familj alla av oss och när
ni dömer oss så dömer ni dom!! Min dotter har en biker till pappa och det är det bästa som finns!!
Hon kommer växa upp i en värld där hon lär sig kärlek, respekt, lojalitet och veta att hon alltid är
trygg för det finns alltid någon där för henne. Och min dotter har många farbröder!
Nina Jansson

Vittnesmål: Så skyddade, gömde och hjälpte mig mc-klubben ifrån exmannen och hans familj!
Jag läser ofta era inlägg i Payback, nu har det handlat mycket om gemenskapen, broderskapet och
den djupa vänskap som formas i ”vår” värld.
Den här gemenskapen sträcker bra mycket längre än vad som gemene man förstår.
Jag har ett gäng med goa bröder, i en stad någonstans i Sverige.
Där har det festats, knutits vänskapsband och jag blev en del i gemenskapen där.
2011 träffade jag en man, en man som inte var bra för mig. Utan att gå in på detaljer, så urartade det
hela i att han förstörde både mig och det liv jag då hade.
Sommaren 2012 hade det hela gått så långt att jag var övertygad om att jag skulle dö om jag
stannade kvar.
Den avgörande händelsen var när jag blev utelåst på vår balkong som straff för att jag vägrade göra
det han krävde av mig.
I alla fall lyckades jag få med min mobil, när han kastade ut mig där mitt i natten. Jag lyckades att
få kontakt med en vän som jobbade natt och som i sin tur kontaktade min närmaste vän i den här
klubben.
De organiserade en hämtning under natten och jag hämtades upp när mannen var på jobbet dagen
efter. Jag bodde då på en ort ca 35 mil bort, vilket ju gjorde det hela svårare, men de gjorde det
ändå. Det här gjorde att jag försvann, gömdes och fick lite andrum.
En kort tid därefter hämtades även mina saker, som magasinerades och mina barn, som även dom
blev terroriserade av honom.
Jag har i efterhand fått veta att man varit i kontakt med berörda myndigheter, men att de inte kunnat
hjälpa till så snabbt som det behövdes och då gjorde mina vänner så här i stället.
Nu kunde ju historien ha slutat här, men det gör den inte. Mina närmaste vänner och vännerna i
klubben ser till att jag och barn har tak över huvudet, mat för dagen, sällskap när det behövdes och
någon att prata med.
De skötte kontakter med omvärlden, de hade alltså min mobil m.m. Vilket gjorde att jag slapp
många samtal och andra påhopp från mannen och hans familj, där begreppet stalkning ter sig som
en barnlek i jämförelse.
De här månaderna som blev till år, var nog det värsta jag har upplevt, tror jag. Efter många turer,
valde jag att försöka leva på samma ort som mina barn. Jag ville verkligen inte släppa vare sig
kontakt eller umgänge med dem, de är ju mitt allt.
Det var samma ort som den här mannen med familj bodde. Det gick inte alls, jag höll ut 2 år
ungefär, där jag åkte bort när jag inte hade barnen.
Tyvärr slutade ju inte stalkningen, utan den ökade i stället, så pass att jag till slut behövde
polisanmäla. Då gick man på min familj i stället, barnen, mina två bröder, mina föräldrar, mina
chefer, ja kort sagt alla som hade en koppling till mig och som på ett eller annat sätt stod bakom
mig.

Droppen för mig var, när yngsta dottern ringde en lördagseftermiddag och grät för att hon inte
tordes gå ut ur affären. Mannen hade då följt efter henne ca en halvtimme i affären när hon skulle
köpa lördagsgodis. Nu tordes hon inte gå därifrån för han stod i kassan och väntade på henne.
Jag bad henne leta rätt på en personal, fick prata med denne och förklara läget. De hjälpte tösen att
ringa sin pappa, så han kunde komma och hämta henne.
I den stunden bestämde jag mig för att bryta upp, jag började om mitt liv och bor numera på annan
ort, detta med hjälp av mina fina vänner förstås.
Den är gemenskapen som finns i vår värld, den går utöver allt annat.
Det är inte ett ifrågasättande, det behövdes hjälp, den behövdes nu, frågor på det tar vi sen i lugn
och ro. Jag fick på nära håll, se detta inifrån, hur man hjälper varandra, hur man bara gör, man
ordnar det, i mitt fall, ett liv.
De här vännerna de blev mina bröder, mina systrar, min familj.
De har en egen plats i mitt hjärta och jag kommer göra det samma för dem om de behöver hjälp
med något.
Idag har jag själv tillhörighet i en klubb, jag kommer göra allt för att föra vår gemenskap vidare.
Tack för ordet

En berättelse från en kvinna om hur det är att växa upp inom
bikermiljön!
Oppvekst i mc-miljø!
Først vil jeg bare begynne med å skrive: Media, fuck you!
Jeg er oppvokst i mc miljø, hos disse 1% og så kalte “kriminelle”, og for å være helt ærlig så kan
dere som absolutt skal se så trangsynt og firkantet på ting lete lenge etter mennesker som er så
gjestfrie, hyggelige, omsorgsfulle, og beskyttende ovenfor hverandre og de som de er glad i. Dere er
så trangsynt og opphengte i det media skriver at dere glemmer all den virkelige kriminaliteten. Jeg
lurer bare på en ting.. Hvor dumme er dere egentlig? Det står mennesker rundt om kring, noen
ganger åpenlyst og selger narkotiske stoffer og alkohol til mindreårige, voldtekt og pedofili, som
ikke har noe med mc miljø og gjøre. Dere glemmer realiteten om det kommer noe på nyhetene eller
i avisen om Hells Angels eller noen andre for den saks skyld. For meg virker det som om alt annet
av elendighet som skjer i verden, voldtektene, pedofilien, osv bare blir glemt? 1% klubbene er
livsfarlig? men herregud, VÅKNE!! Dere ser dere blinde på media!!!
Mange av dere ser kanskje på Sons of Anarchy og tenker: Shit! sånn må det jo være i mc-klubbene i
Norge også, men vet dere hva? det er ikke det :)
Jeg husker veldig godt da vi var mindre. Jeg og min bror hadde både playstation, dvd og tv på

hybelen til pappa i gamle klubb huset. Mange helger ble tilbrakt der, og vi koste oss halt i hel. De
andre medlemmene tok seg også av oss når pappa hadde mye å gjøre. Vi fikk drikke brus til vi
omtrent sprakk og hadde det kjempe fint! Om vi skulle ha familie tur på sommertider, til byen for å
spise is eller på besøk til noen, så var det ikke snakk om å kjøre bil om været var fint! Jeg gledet
meg alltid til å få være med. Jeg elsket å sitte bak på pappa når han kjørte da han alltid brukte å
kjøre litt sikk sakk så det alltid kilte i magen. Konfirmasjonsbildet mitt ble tatt på sykkelen til
pappa. Faktisk så har både jeg og lillebror konfirmasjonsbilde på Harley.
Lillebror og jeg har hatt en veldig trygg og god oppvekst, kunne faktisk ikke hatt det bedre og vi har
verdens beste pappa. Han gjør alt for at vi skal ha det bra, og om han har en 50 lapp igjen og det er
en måned til han før lønning så hadde jeg eller min bror fått den siste 50 lappen om vi hadde trengt
den til noe.
Min bror hadde en vennine en gang. Hun fikk ikke være sammen med han etter skolen fordi pappa
gikk med vest, kjørte Harley og i følge nettopp media var kjempe kriminell. Det media glemmer å
legge vekt på og dere som ser dere blind på det media skriver, glemmer å tenke over er at disse
mennene er familie fedre, og mennesker som alle andre. De er glade i barna sine, konene sine,
bikkjene eller andre dyr. De jobber på lik linje med deg for å tjene penger, og de betaler skatt. De er
noe så enkelt som en gjeng med Harley entusiaster som samler seg for å dele sin interesse og kjøre
på turer sammen. De treffes på arrangerte fester og treff og tar livet med ro..
Det er eneste forskjellen på deg og dem, bare at du også går på arrangerte fester, festivaler og
lignende. Tror du da at det er mindre kriminalitet der? vel da kan du kysse meg i ræven! En gang i
året her i bergen, arrangeres noe som kalles charity run, hvor mange bikere samler seg for å kjøre
samlet. De må betale en liten sum for å delta, men de pengene går til, ja, Charity. De er omsorgsfulle mennesker som også bryr seg om sine landsmenn.
Jeg skriver dette innlegget fordi disse tingene er begynt å irritere meg rett og slett. Det irriterer meg
hvor mange trangsynte mennesker det er som ikke ser at Bikerne også er mennesker. Media sier ditt
og politiet sier datt, men de har ikke peiling, og driver rett og slett med trakkasering!
Jeg havnet i en diskusjon en gang med en som hadde låst seg på det media skriver, helt ok, men da
jeg fortalte han mitt forhold til mc miljøet gikk det over til person angrep fra hans side. Jeg som
alltid har vert ganske naiv og godtroende om alle fikk meg en liten vekker. Jeg ble rett og slett lei
meg og skuffet over at enkelte mennesker kan være så nedlatende og feige.
Han hadde ikke peiling på hva han snakket om.. Han siterte fint det som hadde stått i avisen dagen
tidligere. Og hadde bestemt seg om at jeg og min far rett og slett var mindre verdige fordi vi står for
det vi står for. Men vet dere hva? Jeg kommer aldrig til å endre min mening, jeg er en pappa jente,
og uten om selve klubben (siden det er gutteklubb) kommer jeg nok til å følge hans fotspor! Jeg skal
ha Harley en dag, og jeg skal kjenne den friheten som pappa forteller om. Jeg er STOLT av pappaen
min og jeg er stolt av å være “oppvokst” på Harley.
Linn-Therese Landro Fortun

En berättelse om hur en utvecklingsstörd person känner sig fredad,
trygg och omtyckt på en mc-fest!
Det här med mc-träffar…

För x antal år sedan när jag var hos Strul Mcc i Enköping på Mälaren Runt-festen så såg jag
plötsligt hur en utvecklingsstörd gubbe tuffade runt inne på området. Jag gick och sa till någon av
Strularna att ”Du den där mannen med rullatorn måste ju ha kommit fel, ni kanske ska hjälpa
honom härifrån.” Men då fick jag veta att han och några till gubbar (jag kallar dom för gubbar, jag
vet inte hur gamla de är…) brukar hänga där på festen. De bor på ett hem för utvecklingsstörda i
närheten. De kommer dit och kikar runt lite, tittar på motorcyklar och människor, och de frågar
Strularna om de kan hjälpa till med något och då får de plocka av något bord eller nåt sånt och
sedan får de lite fika såklart.
Vi talade om det där på förmiddagen idag och då berättade Frycken hur gubbarna kommer dit
annars också. De tittar lite när det mekas i garaget och så vidare. Vid ett tillfälle sa en av dom: ”Jag
tycker om att vara här. Ni är snälla mot mig. Jag är trygg här.” Han berättade även att om han går till
stan så är folk dumma mot honom.
Fascinerande… Platsen gubben är trygg på är en motorcykelklubb som igår var helt smetfull med
folk och motorcyklar. Där är de fredade och alla är vänliga mot dem. Jag är nästan säker på att den
här helgen är årets höjdpunkt för dem.
Vackert så det förslår.
Mc-världen är en underbar värld att vistas och leva i!
Cathrin Nilsson

Vart är svenska polisväsendet på väg?
Jag tillhör den kategorin som hittade rätt ganska sent här i livet. Kom i kontakt med ”biker världen”
i mogen ålder, kände direkt att jag var hemma och så kommer det att förbli tills den dagen jag dör!
Anledningen är underbara människor & vänner med oerhört starka band emellan.
Vill påpeka att jag idag är samma människa som jag var innan jag blev member i xxx Mc , dvs en
helt vanlig kille.
Men från samhällets sida ser man det inte så, från att kunna röra mig fritt som en fri medborgare i
som jag trodde i ett demokratiskt Sverige (utan väst) där jag inte hade med polisen att göra, har jag
nu en helt annan tillvaro (med väst) där jag känner mig jagad i Sverige som jag nu mer upplever
som en diktatur där jag inte längre kan röra mig fritt utan att behöva legitimera mig, bli filmad, bli
fotad, bli visiterad, bli ner tryckt i marken både utomhus som inomhus och ibland under vapen hot
av svenska polisen, bli sittande i bilen/på mc i timmar i svenska polisens trafikkontroller, svara på
frågor var är jag på väg och vem ska jag träffa och var kommer jag ifrån, bli felaktigt anklagad av
svenska polisen och svenska massmedier. Man ringer arbetsgivare & hyresvärdar för att man skall
bli av med arbete & boende, vad kan det uppfylla för syfte? Man anmäler till socialtjänsten att man
är olämplig som förälder, om man har minderåriga barn. Hemma väntar jag bara på att dom skall
storma in förr eller senare . . . Dessutom lägger man ner fruktansvärda pengar på detta som
finansieras med skattepengar!
Då kanske man tänker, jaha men är man en brottsling får man räkna med sådant. Då vill jag säga till
den som läser detta att jag aldrig är åtalad för något, än mindre dömd för något, trafikförseelser är

det grövsta brott jag begått som jag har betalat för med skattade pengar. Om man reflekterar en kort
stund över detta, vad får man då? Jo, om man tar allt ifrån en människa och dessutom dom som han
håller kär så får man en människa som inte har något mer att förlora. Hur ska man då fungera i ett
samhälle som fungerar på detta sätt! Dags för politiker att vakna upp och se över sin egen byk,
innan man har åsikter om andra länder! Eran poliskår skapar kriminalitet!
Att jag helt plötsligt blir behandlat som en grovt kriminell över ”en natt” för en väst med ordet Mc
är inte acceptabelt för mig! Polisen har synpunkter på var jag befinner mig, vem jag pratar med,
vem jag umgås med och kartlägger var jag reser, jag har och jag ifrågasätter fortfarande vad jag har
gjort för brottsligt??? Får inget konkret svar på det och svaren jag får är inte speciellt hållbara, bara
en massa antaganden och fördomar. Det som pågår här enligt min tolkning av lagen är trakasserier,
hets mot minoritet, rasism (vad är skillnaden på att jaga en grupp människor med ett visst ursprung
eller jaga västar med Mc på ryggen) samt förtal. Eftersom man blir betraktad som kriminell rakt av
för att det står Mc på ryggen, då är ju isf alla poliser pedofiler, våldtäktsmän, kvinnomisshandlare
osv eftersom det har funnits sådana inom polisen genom åren. Det kan ju inte vara någon skillnad?
Jag ser inte skillnaden iaf. Jag är uppfostrad med att det jag säger & gör ansvarar jag för, vad andra
gör & säger får dom ansvara för.
Man vill göra steroidtester på alla som begår våldsbrott, varför inkluderar inte det poliser som
använder övervåld eller skjuter personer med tveksamt stöd i lagen? Om man nu är kriminell så
sitter man ju helt klart säkrast som polis till yrket, poliser som utreder poliser . . .
För om detta inte får ett slut, vad kommer härnäst? Häkta alla med Mc på ryggen, döma alla med
Mc på ryggen till fängelse, börja plantera bevis för att få fler fällande domar och behålla sina upp
trissade budgetar och samtidigt uppvisa ett stegrande resultat för beslutsfattarna, vill vi ha en polis
stat i Sverige där poliser gör som dom vill? Det är ju ingen vidare PR, människor med Mc på
ryggen har vänner, familj, barn & släktingar som ser, hör & upplever allt det här också. Så det här är
ju ingenting som stannar ”inom Mc värden” utan faktiskt lever vidare i generationer fram över.
Ja man kan göra listan lång med påståenden, anklagelser och åsikter. Jag vill veta om jag är ensam
eller om det är fler som delar mina åsikter mer eller mindre? Jag vill få ett stopp på trakasserierna
mot bikers!
Skriv & berätta om era erfarenheter om ni har några? Gör er röst hörd! ”En dåre kan man
ju sopa in under mattan, men det blir svårare ju fler dom är för då är det inga dårar längre”
Så vitt jag vet skall en polisman ha stöd i lagen för allt vad han eller hon gör eller säger för att inte
begå tjänstefel och bryta emot lagen, så är det definitivt inte alltid.
Ibland är det svårt att förstå och till och med att tro på saker, inte förrän man upplevt det själv
förstår man fullt ut, det här är en sådan upplevelse för mig.

Är du biker får du inte sitta i distriktsstyrelsen för Sverigedemokraterna!
Detta inlägg ska inte misstolkas för att utgöra ett partipolitiskt inlägg. Payback Sverige är och
förblir partipolitiskt obundet. Känner någon till liknande negativa särbehandlingar inom andra
politiska partier eller fackföreningar m.m. utefter bikertillhörighet, så publicerar Payback
självklart även dessa vittnesmål. För det är inte vilka som utövar negativ särbehandling som är det
viktiga utan att vi bemöter dessa särbehandlingar på grund av bikertillhörighet varän vi hittar

dem!
Är du biker får du inte jobba för Sverigedemokraterna!
Ja, att tillhöra ett politisk parti som SD och ha ett mc-intresse kan man tycka inte ska vara några
problem att ha, men det visade sig i mitt fall att det var så.
Jag fick förfrågan förra året 2014 av flera stycken om jag ville ställa upp som kandidat till DS
Östergötland och det kände jag mig hedrande att dom ville ha mig med där, men jag var tvungen att
lämna in intresse för det så fort som möjligt för att att det skulle gå rätt till. Ja då var det bara att gå
in på SD:s hemsida för att leta efter kandidatansökan, men fick inte tag i den.
Jag ringer då en ordförande och sa som det var, att jag inte får fram det, och han svarar då att det
fixar han och mejlar så fort som möjligt till mig och han tyckte att jag behövs i distriksstyrelsen
med min stora kunskap i politiken och att jag har grundat SD Västervik en gång i tiden och att
många vet vem jag är.
Det började rätt så fort att jag började att undra varför får jag inte mejlet för? Jag fick till slut tag i
ansökningsblanketterna själv och fyllde i dom och mejlade dom till valberedningens ordförande i
Norrköping. Sedan skickade jag ett brev på posten för att vara säker att det skulle komma fram. Jag
mejlade sedan till ordförande att jag har dragit iväg allt till honom. Jag fick ett svar över en vecka
senare att han har fått det. Okej, bättre sent en aldrig.
Ja vi kommer nu in i 2015 och månaderna rullar på och jag hör inget ifrån valberedningen om hur
det ligger till om mig. Jag ringer en kamrat till mig som har en hög position inom länet och i SD
och frågar om han har hört något om hur det går för mig. Han blir tyst i telefonen och jag hör att
han vet en del om allt. Jag säger kläm fram vad du vet nu. Ja; säger han, du kommer inte med har
jag hört. Jag säger va fan nu då och varför?.
Jag har hört ifrån valberedningens ordförande och vår riksdagsman att det inte ser bra ut att ha dig i
ds för du har mc-anknytning och har en del klubbar som vänner. Fan, driver du mig mej? sa jag till
honom. Nä, Benny så är det. Men för helvete många klubbar röstar ju på SD och vet dom inte det sa
jag.
Får inte jag gilla bikerskulturen och samtidigt jobba för Sverige. Han svarar jag håller med dig till
100% och alla behövs i ett parti och att du gillar motorcyklar det är bara kul. Jag pratar med en
bikerskille om det här och han blev inte så glad att höra det här hur dom ser ner på hela
bikerkulturen genom att behandla mig på det här sättet.
Han tyckte att jag skulle kräva ett protokoll på det här. Jag har mejlat 2 gånger till ordförande om
jag vill ha ett protokoll på det här, och det har jag inte fått än. Årsmötet var den 22/3 i Norrköping.
Jag har ställt riksdagmannen mot väggen om det här och han förnekar allt, men ville träffa mig i
Linköping på en fika och prata om det här. Ja mera och mera får man reda på när man börjar att leta
i skiten. Jag har också fått reda på hur dom har har värvat folk till det nya Ds Östergötland och det
har inte valberedningen gjort, utan det är andra som har gjort det jobbet.
Det kvittar vilken förening man tillhör så är det valberedningens uppgift att sköta det jobbet, bara
det går emot reglerna som gäller i vårt land. Jag är glad idag att jag inte är med där nu och jag
skäms nu över hur man behandlar folk och dess intresse i dom slutna rummen. Jag vet sånt här har
hänt förut med folk som har fått klivit av sina uppdrag i SD för dom har kommit på dom med
klubbanslutningar. Jävligt trist sånt här mina vänner. Jag kräver respekt ifrån dom unga tupparna
som inte behandlar en som har hållit på med politik sen 90–talet och varit ordförande i många år
och lagt det på hylla nu för gott.
Jag är glad över att jag har min familj och min Bikerfru som stå bakom mig till 100 % och livet går

vidare som ni alla vet. Rock on på er alla. så kanske vi ses någonstans i sommar i vårat vackra
Sverige.
Benny Johansson

Känd författare och journalist intygar och vittnar om medias
grova lögner och direkta påhitt!
Magasinet Paragrafs chefredaktör vittnar om Aftonbladets grova lögner!
Att verkligheten skiljer sig drastiskt från medias olika reportage vet bikers alltför väl. Nu har dock
Magasinet Paragrafs chefredaktör Dick Sundevall också vidimerat saken.
Dick Sundevall är kanske framförallt känd som författare och samhällsdebattör men är numera i
huvudsak drivande vad gäller Magasinet Paragraf
Bakgrund
Dick Sundevall var under veckan på plats och bevakade en rättegång gällande narkotikahandel.
Artikeln hade dock inte haft något intresse för Payback om det inte hade varit för att Sundevall
rapporterar om hur verkligheten skiljde sig ifrån Aftonbladets rapportering kring rättegången.
Aftonbladet gick ut med stora rubriker kring rättegången om stora säkerhetspådrag och risken för
fritagningsförsök:
Vi ska här redogöra för vad Aftonbladet (AB) och vad ögonvittnet Dick Sundevall (DS) såg på
plats:
AB: Ett stort antal poliser och vakter utrustade med skottsäkra västar bevakade rättegången.
DS: Inte en enda uniformerad polis fanns på plats någon gång under dagen i rättssalen. Däremot
fanns det ett par vakter med skottsäkra västar, men det är vanligt förekommande på en tingsrätt.
Aftonbladet fortsätter: En av de åtalade, en 46-årig man, har kopplingar till ett kriminellt MCgäng, enligt en källa till Aftonbladet.
DS: Överhuvudtaget nämndes inget om någon som helst koppling till kriminella MC-gäng, varken
av åklagare eller försvarare. Magasinet Para§raf har även tagit del av både förundersökningen samt
slasken i fallet, där någon sådan koppling vare sig nämns eller förekommer.
AB: Att ett fritagningsförsök befarades märktes vid varje paus. Då bildade Kriminalvårdens
personal en halvcirkel runt de misstänkta.
DS: Då de misstänkta i pauserna ska föras tillbaka till häktet, ihopkopplade med handfängsel med
personal från Kriminalvården är den proceduren svår att göra utan att närma sig personerna i fråga.
Dick Sundevall avslutar därefter sitt reportage med att konstatera att Lunds Tingsrätt inte har någon
säkerhetssal och att mål som kräver hög säkerhet avhålls i säkerhetssalen i Malmö varför denna
rättegång om förhållandena varit såsom Aftonbladet rapporterar, med risk för fritagningsförsök,
överhuvudtaget inte ägt rum i Lund!
AB: En av de åtalade, en 46-årig man, har kopplingar till ett kriminellt MC-gäng, enligt en källa
till Aftonbladet.

DS: Överhuvudtaget nämndes inget om någon som helst koppling till kriminella MC-gäng, varken
av åklagare eller försvarare. Magasinet Para§raf har även tagit del av både förundersökningen samt
slasken i fallet, där någon sådan koppling vare sig nämns eller förekommer.
Åklagaren: Åklagaren i fallet, Stefan Gradler på internationella åklagarkammaren i Malmö, är
frågande: – Någonting om kopplingar till kriminella MC-gäng eller eventuella fritagningsförsök är
inget som kommer från vare sig förundersökningen eller från min sida, så det ställer jag mig väldigt
frågande till, förklarar Stefan Gradler.
– Kan det vara någon hotbild som framkommit som du inte känner till?
– Vi får info från underrättelsen hos polisen och det har inte inkommit något sånt i det här fallet,
fortsätter åklagare Stefan Gradler.
Paybacks kommentar
Vad vi ser här ovan är solklara bevis för, i samband med de två olika reportagen kring samma
rättegång, är att Aftonbladet gjort som media brukar kring ärenden som saknar stort nyhetsvärde –
De blandar in och ljuger ihop, en mc-koppling för att kunna skapa sensation och feta rubriker och
löpsedlar kring något som inte ens existerar!
Allt är en stor saga som diktats ihop av två olika orsaker:
1 . En ständigt försök av media att parasitera på bikers och därigenom öka sin egen profit igenom
att kunna sälja in feta ruriker och löpsedlar kring mc.
2. En ständigt pågående demonisering av bikers genom att lägga på kulturen så många brott som
möjligt utan att de har med bikers att göra ens. Det är påhitte! Det är osanning! Det är förbannade
lögner!
Länk till Aftonbladets artikel: http://www.payback.name/wp-content/uploads/rattegang.pdf
Länk till Magasinet Paragrafs artikel: http://www.payback.name/wpcontent/uploads/paragrafartikel.pdf

Det kan handla om att plocka in svärmor på förhör och kontrollera
bilen på väg till dagis!
I december 2009 uttalade sig en polis enligt nedanstående i Eskilstuna-Kuriren:
– Polisens strategi är att göra det så jobbigt som möjligt att vara med i ett kriminellt gäng. Det ska
bli en konflikt mellan det privata sociala livet och livet som gängmedlem. Exempelvis kan det
handla om att ha span på hemmet, plocka in svärmor på förhör eller kontrollera bilen på väg till
dagis.
Eskilstuna-Kuriren stod upp för demokratiska principer och rättssäkerhet!!????
Vi vill i sammanhanget återge ledaren från Eskilstuna-Kuriren då den dels påvisar en tidning som
vågar stå upp för rättssamhället och de demokratiska principerna men även på den påfallande
skillnaden mot skrivningarna numer i Kuriren som står i mycket stark kontrast till den nedanstående

texten:
Dessa reaktioner är välkomna, för den beskrivning som har sipprat fram är oroväckande. Det hela
påminner för mycket om de arbetsmetoder som har använts och sannolikt används fortfarande mot
annan organiserad brottslighet på andra platser i Sverige.
Förra året berättade Sveriges Radio om polisens insatser mot kriminella gäng i nordvästra
Stockholm. En ung man som själv är skötsam, men har kriminella i sin bekantskapskrets, berättade
att han ofta blir stoppad av polisen när han kör bil och har vid flera tillfällen blivit bötfälld för små
förseelser, som trasig lampa, vilket för de allra flesta brukar stanna vid en tillsägelse.
Kommentaren från en intervjuad polischef gick ut på att det är sådant man får räkna med om man
umgås med fel personer.
Polisen valde alltså att tillämpa lagen hårdare inte bara mot kända kriminella utan även i en vidare
krets, mot de kriminellas vänner och bekanta. Ordningsmakten gör därmed stora avsteg från
principen om människors likhet inför lagen, en central del av det som brukar kallas rättssäkerhet.
Men det gäller även att vara vaksam mot attityder som driver i riktningen brottsbekämpning till
varje pris.
Politiker, även på lokal nivå, som argumenterar för kraftsamling mot organiserad brottslighet och
står i ständig kontakt med polisen, har ett medansvar för att förhindra en utveckling som urholkar
rättssäkerheten.
Länk till artiklar:
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.568802-ta-det-lugnt-med-svarmor
artikelpdf

Punisher MC:s julfest
för inbjudna vänner

Vi publicerar till slut ett urval av mycket allvarliga vittnesmål från julfesten för inbjudna gäster hos
Punisher MC 2011. Ärendet drevs och anmäldes till JO av Payback, och polisen fälldes på sju olika
punkter, innefattade en mängd former av grovt och brutalt polisvåld emot i de flesta fall privata
vänner och anhöriga. JO:s diarienummer: Dnr: 586-2012. JK valde därefter i beslut: 8969-14-40
att tilldela sex personer som kvarhållits utomhus under hela perioden till 1 000 kr vardera i
skadestånd medan 12 personer förvägrades skadestånd då de intills polisen bröt upp dörren till
klubblokalen befann sig inomhus. Att de på samma vis frihetsberövades, och med tvång sattes
utomhus på våt asfalt utan jumprar och jackor i snålregn, 0-3 grader i flera timmar, ansågs inte
berättiga till skadestånd trots att JK fastslog att de olagligen varit utsatta för frihetsberövande.
Då media valt att inte skriva om dessa polisövergrepp och JO underlät att utreda själva tillslagsorsaken, samt åtala de skyldiga polismännen publicerar vi ett antal vittnesmål i ärendet för att
exemplifiera polisinsatsens såväl olaga som våldsamma karaktär.

En fasansfull berättelse om många och våldsamt grova
polisövergrepp
Det hela började med att ett för mig okänt antal poliser tog sig in på området som är privat, stod och
omringade lokalen och frihetsberövade de personer som fanns utanför. En dryg timme efter detta
forcerar 20-30 poliser porten in till den lokal där vi hade en riktigt trevlig julfest i glada vänners lag.
Polisen skrek och gormade att alla skulle sätta sig eller lägga sig ner och sprayade pepparspray för
det minsta lilla. Vi frågade polisen om anledningen till det olaga intrånget, men fick inget svar.
Jag bevittnade hur en person ville rätta till sin sittställning och på grund av detta får två
testosteronstinna poliser spel, sprayar honom i ansiktet med pepparspray och slår och trycker ner
honom i golvet.
Vi leds ut en och en för visitering och allmän förnedring och det tas inte hänsyn till vare sig kön
eller eventuella skador på dom gästande. En kvinna som gick på kryckor behandlades på samma sätt
som alla oss andra, det vill säga hårdhänt och helt respektlöst!
När alla lämnat lokalen blir vi tvingade att sätta oss i tre led ute på den våta asfalten. Det är vid
tidpunkten 3 grader varmt och där sitter vi i 2 timmar och 45 minuter.
Under denna tid kommer frågan om anledningen till ingreppet upp åtskilliga gånger men utan att bli
besvarad.
Vissa ber om att få gå och uträtta sina behov. Detta bifalles i vissa fall, andra får tjata sig till att få
lätta på trycket.
En god vän till mig ber att få ställa sig upp för att han har dålig rygg, detta för att få sträcka på
ryggen en aning. Han får blankt nej. Den blöta och kalla asfalten gjorde honom stel i ryggen och
han kände sig tvungen att sträcka ryggen.
Detta resulterar i att 10 poliser stormar fram, kastar sig över honom, slår och trycker ner honom i
asfalten. Slår honom i bröstkorg och ansikte med både knytnävar och batonger. Väl liggande på
marken får han ta emot ett flertal sparkar mot huvudet och överkroppen. Han får även ett antal knä
tryckta i bröstkorgen.

När vi äntligen blir ombedda att ställa oss upp, även denna gång en och en, blir vi fotograferade och
ombedda att säga vem vi är. Först efter detta blir vi insläppta i lokalen som är totalt sönderslagen.
Möbler ligger som kaffeved och porten in till lokalen är totalt demolerad.
Jag känner mig djupt kränkt och djupt chockad över den så kallade ordningsmaktens beteende. Jag
tog väldigt illa vid mig av att se hur oskyldiga människor blev behandlade på detta sätt, varav
många gamla och nära vänner till mig.

Smärta, andnöd och ögonsjukdom inget skäl att sanera ögonen efter
pepparsprej, enligt polisen!
Lördagen den 10/12 var jag på min mc-klubbs julfest i Punisher MC:s klubblokal. Det var en
trevlig, privat fest med inbjudna gäster, familj, släkt, arbetskamrater och vänner från andra klubbar.
Det förekom inga bråk, hot eller våldsamheter. Alla hade roligt.
Någon gång efter 24.00 gick jag ut genom dörren och möts då av en mörkklädd, maskerad person
som rusar emot mig och trycker upp mig mot väggen. Jag frågar vad det är frågan om då jag inte
uppfattar att det är en polis som kommer emot mig och jag försöker vända mig om för att se vem
som attackerar mig. Jag får då armarna uppbrutna på ryggen och blir pepparsprayad i ögonen. Efter
det tvingades jag sätta mig på asfalten i ösregnet utan ytterkläder. Det var 3 plusgrader ute…
Senare flyttas jag till en plats längre bort, stående i snöblandat regn. Där får jag lämna
personuppgifter och polisen ska fotografera mig. Jag frågar då om jag är misstänkt för något brott
men får inget svar. Jag vägrar då att låta fotografera mig utan säger att de i så fall får ta in mig till
stationen och visa mig ett beslut på gripande innan de fotograferar mig. Jag vill också ha svar på
mina frågor.
Jag frågar återigen vad det är frågan om och varför detta händer utan att få några svar. Jag ber
återigen, upprepade gånger, om servetter för att sanera mina ögon. Jag ser inget på grund av
pepparsprayen och den ögonsjukdom jag har som gör mina ögon extra känsliga. Jag har en intensiv
smärta och svårt att andas på grund av sprayen. Ingen svarar på tilltal. Jag får ingen möjlighet att
torka bort sprayen. Jag hör hur flera poliser står och hånskrattar. Jag ber att få prata med någon
ansvarig men bemöts med tystnad. Ingen svarar på tilltal.
Jag flyttas tillbaka får återigen sätta mig på den våta asfalten. Jag
ber om filtar som vi kan värma oss med då alla börjar bli kraftigt nedkylda. Ingen som helst respons
från någon av poliserna, Efter flera timmar ute på den våta gårdsplanen börjar jag kunna se lite igen.
Runt om mig sitter samtliga festdeltagare på den våta gården utan ytterkläder i snöblandat regn,
flera endast i t-shirt.
Jag ser hur en av gästerna reser sig upp med orden: Nu finner jag mig inte i att sitta här mer, och
börjar gå. Nio poliser hoppar då på honom och bryter ned honom på asfalten. När han ligger ner
börjar en av poliserna att sparka på honom tills dess att hans kvinnliga kollega stoppar honom.
Ytterligare tid förflyter innan de tar oss en i taget bort till klubblokalens ingång där de återigen
tvångsfotograferar alla. Då det är min tur vägrar jag återigen med hänvisning till att jag vill veta vad
jag är misstänkt för eller vad det handlar om. Jag får inget svar. Två poliser håller fast mina armar
och jag blir tvångsfotograferad.

Därefter kommer jag in i klubblokalen och ser hur polisen slagit sönder porten/dörren in, möbler,
rivit ner inredning och slagit sönder köksutrustning (2 st smörgåstallrikar) glas m.m. Jag stannar
inne för att värma upp mig då jag är kraftigt nedkyld. Jag har smärtor i axlar och armar samt ögon.
Jag uppfattar inte när polisen lämnar platsen.
Jag tillbringar totalt tre och en halvtimme ute i kylan och regnet utan att någon överhuvudtaget
svarar på varför detta sker eller om jag är misstänkt för något brott. Jag är aldrig tidigare straffad
och är på inget sätt kriminell.
Ingen av poliserna svarar på tilltal eller informerar om vad saken gäller. Det tar tid innan jag ens
förstår att det är polisen som attackerat mig då de är maskerade så att endast ögonen syns. Jag blir
utsatt för pepparspray då jag ställer en enkel fråga och vill se vem som hoppat på mig. Jag försöker
inte göra motstånd utan är tvärtom mån om att bemöta poliserna med respekt och frågar på ett
trevligt sätt vem de är och vad de vill.
Jag får därefter tillbringa tre och en halvtimme ute, sittande direkt på våt asfalt i snöblandat regn
utan att få hjälp att tvätta ögonen eller en filt att värma sig med. Jag blir fotograferad utan att ha fått
veta av vilken anledning. Jag blir hånad och utsatt för övervåld. Jag får bevittna mycket grovt
övervåld mot en kamrat. Vår lokal blir sönderslagen och förstörd utan anledning. Samtliga poliser
på platsen vägrar svara på tilltal och ge en förklaring till agerandet. Jag blir inte förhörd och får
ingen som helst förklaring eller information. Jag blir endast utsatt för förnedring och våld!

Astmatiker pepparsprejades och vägrades ögonsanering!
Söndagen den 11 december cirka 02.00-03.00 slår polisen in porten på Punisher MC:s privata
julfest. När dörren är inslagen vänder jag mig om och ser poliser springa in. En hög ljudnivå uppstår
och jag tar upp händerna över huvudet. Det resulterar i att jag blir pepparspejad i ansiktet. Jag
svajade till och så knuffade de våldsamt in mig i räcket intill scenen så smärtor uppstår på kroppen
(kraftiga blåmärken uppstår).
En tjej på festen tar sig bort till mig. Hon undrar hur jag mår eftersom jag har astma. Hon blir
omedelbart omhändertagen. Jag ber om att få något fuktigt att torka av ögonen med vilket inte blir
av.
Vi blir utledda en och en där vi kroppsvisiteras. Väl ute på asfalten fick vi sätta oss ner i säkert två
timmar i regn, blåst och dåligt väder. Efter ett tag reste sig en killarna upp och ville ej sitta mer på
blöt mark. Då hoppade uppskattningsvis 6-8 poliser på honom. Därefter fick vi gå in en och en efter
att vi blivit fotograferade.
Jag blev oprovocerat pepparsprejad och inknuffad i ett räcke. Blev nekad sanering av pepparsprayet
i ansiktet trots att jag upplyste om att jag har astma. Dom tvingade oss att sitta på blöt asfalt i regn
och 3 grader utan ytterkläder i över två timmar.

Kvinna misshandlades av polisen och fick lunginflammation!
Jag var på natten till den 11 december på en privat julfest anordnad av Punisher MC i Kågeröd. Vid
02-03 hör jag hur det slår i dörren och in rusar skrikande, maskerade poliser. De sprayar vilt på

folket i lokalen med tårgas/pepparsprej och skriker att vi ska sätta oss ner.
En av gästerna som jag vet har astma blev träffad av sprayen. Jag tar mig fram till honom eftersom
jag blir mycket orolig för hans hälsa och försöker torka hans ögon. Samtidigt ber jag poliserna att
han ska få tvätta av sig.
Då tar två poliser tag i mig och sliter bort mig ifrån honom. Jag blir släpad och kastad en bit bort på
golvet. Efter en stund leder två poliser ut mig. Jag blir visiterad och de kräver legitimation. Jag får
sen sätta mig på marken. Jag har jeans, ett linne och en tunn kofta på mig. Förklarar att jag har
bronkit och måste ha min jacka. Detta ignoreras under 1,5 timme med svaret från polisen – Jag
visste inte att man satt på lungorna!??
Jag frågar upprepade gånger om jag är anhållen/misstänkt för något, utan att få svar. Efter två
timmar leder två poliser bort mig till porten, fotograferar mig och jag får gå in igen.
Jag blev omänskligt behandlad. Bifogar läkarintyg på min bronkit samt ytterligare ett läkarintyg
som visar att jag fick lunginflammation efter händelsen. Bifogar även bilder på de skador polisen
åsamkade mig.
Jag var inte anhållen eller misstänkt för något men ändå får jag sitta på marken i 2 timmar utan
någon förklaring till varför de behandlar mig på detta sätt. Poliserna hotade mig verbalt,
handgripligen och med hund.
Jag är en kvinna på 174 cm och väger 55 kilo. Jag frågade vilket hot jag utgjorde mot poliserna
eftersom de var så väldsamma emot mig. Jag fick inget svar…

Kvinna vittnar om polisens övervåld och lagbrott –
Hjärtstillestånd, armbrott, revbensbrott m.m!
10 december var jag bjuden till Punisher MC på julfest. Denna föregick på privat mark och privat
lokal.
Maskerade män stormade plötsligt lokalen natten mellan 10-11/12 vid 01-03-tiden. Dom började att
banka på porten och skrika “Öppna dörren”. Det fanns ingen anledning att öppna ansåg vi och till
sist slog dem sönder porten.
De rusade in och skrek att alla skulle ner på golvet och dem som inte lydde direkt pepparsprejades
och knuffades till marken. Sedan tog de ut oss en och en och satte oss på marken. Notera att det var
cirka + 3 grader samt blött på marken och duggregn. Och där fick vi sitta i över två timmar. De som
blev omhändertagna utomhus fick sitta i över tre timmar.
Då en av gästerna tröttnade på att sitta, reste han sig upp och sa: Nu går jag, varav 9 st poliser
kastade sg över han och på ett mycket brutalt sätt tog ner honom på marken, bröt armen, revben
samt att han fick hjärtstillestånd!
När polisen valde att släppa oss, en och en, blev vi fotograferade innan vi släpptes in.
Jag anser att polisen (maskerade) inte identifierade sig.
Jag anser att polisen har gjort olaga intrång på privat mark.

Jag anser att polisen har gjort olaga intrång och skadegörelse på privat lokal.
Jag anser att polisen har använt onödigt mycket våld och pepparsprejat där ingen hotbild fanns.
Jag anser att polisen har använt kraftigt övervåld mot omhändertagen person.
Jag anser att polisen har fotograferat olagligt.

Privat vän vittnar om polisens övervåld och totala brist på
empati!
Jag och min fru var inbjudna gäster till Punisher MC:s årliga julfest. Jag är barndomskamrat med
två av medlemmarna i klubben och umgås familjevis med dessa två och deras familjer.
Vi ankom till festen vid 19-tiden och det bjöds på öl och Chili Con Carne, Det var musik och trevlig
stämmning hela tiden och jag såg inga som helst tendenser till bråk eller andra oroligheter.
Uppskattar antalet gäster till cirka 30-40 personer.
Vid ett-halvtvå tiden hade några gäster begett sig hem och vi började runda av för att ge oss hemåt.
Min fru fick hjälp av en tjej att ta sig in på toaletten, då hon är ganska nyopererad i knät och går på
kryckor. Jag väntade utanför toaletten. Då hör jag hur någon slår upprepade gånger på porten.
Någon vill in. Plötsligt rusar många poliser in i lokalen med dragna batonger, ficklampor och med
halsdukar för halva ansiktet. Det var mycket obehagligt!
Jag fick svårt att andas och hostade. En kvinnlig polis bekäftade att det var pepparsprej. Tjejen som
följde min fru på toaletten fick mycket svårt att andas och fick panik. Hon är astmatiker. Hon fick så
småningom hjälp ut ur lokalen. Jag och min fru fick sitta en bra stund och vänta.
Eftersom jag och min fru satt vid toaletten såg vi inte vad som hände i övriga lokalen där flera av
medlemmarna och gästerna satt direkt på marken i led. Några försedda med handfängsel.
Jag blev satt i ett av leden. Direkt på den blöta asfalten. Jag uppskattar att jag satt där i cirka två
timmar. Kanske mer…
Jag och många med mig frågade vad som hänt och varför detta hände men fick inga som helst svar
av poliserna.
En kille fick till slut nog, reste sig upp och sa att han inte finner sig i denna behandling. Han gick
mot en av poliserna och blev då nedbrottad på marken och slagen. Jag uppskattar att 5-7 poliser var
aktiva i nertagandet av honom. Det var brutalt och jag uppfattade det som kraftigt övervåld. Långt
mer än situationen krävde. Jag upplyste polisen flera gånger om att det var fara för vår hälsa att vi
tvingades sitta på blöt asfalt under så lång tid. Detta ignorerades totalt.
Efter flera timmar släpptes vi och polisen lämnade.

Håll käften! Sitt ner – Det enda polisen svarade!
Polisen anländer till en privat Hjulfest i Punishers lokaler. De stormar stället och slår in porten: Allt
utan att dom sagt vilka dom var.
Folk blev rädda. Efter att polisen kommit in i lokalen så var det ända jag hörde dom säga: “Håll
käften”, “Sitt ner”, om och om igen.
Jag såg på när polisen slog folk till höger och vänster. Såg konsekvenserna efter att dom använt
pepparspray. Dom tog fotografi av mig, ryckte och slet i mig.
Jag behöll lugnet under tiden, men var livrädd för att bli slagen och medtagen därifrån. För man vet
att man inte kommer hel hem igen!
Det var ett fullständigt kaos under den tiden polisen var där. Polisen (poliskvinna) sparkade en
liggande gäst i ansiktet. Vi blev tvungna att sitta på asfalten vid 2 grader (jag i 45 min). Men det
beror på att jag var uttagen sist ur lokalen.
Personen som satt bakom mig hade hjärtproblem. Han påpekade det här under flera gånger. Inte
förrän han började få problem hämtade dom (polisen) hans medicin. Detta skedde dock först efter
att jag och cirka 10 andra personer oxå reagerade starkt…

Kvinnor med och utan kryckor, astmatiker, hjärtsjuka, vänner och
arbetskamrater – alla utsattes för polisens övervåld!
Cirka 02.00 kommer polisen till våran privata fest. Jag går till grinden och möter där mycket
aggressiva poliser. Jag frågar dom vad de skall göra här. Dom säger då: Håll käften! Det har ni inte
med att göra! Jag vill ringa tll vår hyresvärd men det fick jag inte.
Sedan tvingar han upp mig mot väggen och visiterar mig. Jag frågar av vilken anledning. Då säger
han att det ska vi inte bry oss om. Jag och mina kompisar blir sedan flyttade till gaveln av huset och
placerade på marken sittande. Då var det endast 3 grader varmt ute.
Vi satt cirka 1 timme och 45 minuter på kall asfalt och i regn. Min kompis har tidigare fått
pepparsprej i sina ögon som han vill ha hjälp med att få torka bort. Han har precis opererat ögonen
men får till svar: TYST!
Jag frågar polisen: Varför får han ej hjälp? Dom säger då inget utan tror fortfarande att de är störst,
bäst och vackrast.
Vi blir förflyttade till en annan plats på gårdsplanen. Där blir vi sittande igen på kall asfalt. Det är
fortfarande bara 3 grader ute.
Sedan ser vi hur människor blir utplockade ur våran lokal på ett väldigt tråkigt sätt. Där fanns
familjevänner och jobbarkompisar bland festdeltagarna som blev behandlade illa. Finns det någon
värdighet kvar i detta samhälle?
Jag tycker att polisen har handlat fel hela tiden. Dom gapar och skriker. Man kan ej fråga dom vad
vi gjort för fel.

Jag ser hur polisen misshandlar en av festdeltagarna brutalt. Dom är 6-7 poliser som slår och
sparkar honom i ansiktet och över hela kroppen. Vi blev mycket illa behandlade. Man ska inte
behöva sitta 3 timmar på kall asfalt och i regn. Jag anser att allt de gör är övervåld!

Han blev dumpad med hjärtstillestånd i polisbils bagagerum – “Så
illa däran att han måste varit med om en allvarlig trafikolycka”!
Vittnesmål om polisbeteendet vid en sedan länge planerad polisrazzia!
Söndagen 11/12 mellan 02.00 och 03.00 på Punishers hjulfest i deras klubblokal stormade polisen
vår lokal efter att de slagit in porten. Tumult uppstod. Polisen skrek ut ordrar, bland annat att vi
skulle sätta oss ner.
Deras beteende verkade irrationellt. Ingen visste vad den andre sa. Jag försökte få ett svar på vad de
gjorde här men blev hela tiden avvisad med orden “Skit du i det”, “Håll käften”.
Jag upptäckte att min son blivit pepparsprejad i ansiktet och blev då orolig eftersom han har astma.
Påpekade därför detta för en polisman. Den godkände då att sonen fick gå och sanera bort
pepparsprejen varvid polisens godkännande nästan genast dementerades av dennes kollega. Vi fick
gå och sätta oss ner igen.
Därefter fick alla i lokalen gå ut och sätta oss ner på ett långt led i 2-3 grader med regn. Alla fick
sitta på asfalten. Ingen fick tillgång till mer kläder än vad de hade på sig. Således, hade du t-shirt
fick det vara så.
De kom till vår klubblokal på felaktiga grunder. Självklart var denna razzia planerad sedan länge.
Det är inte humant att få sitta ner på kall asfalt i tre timmar när det regnar utan att få prata med
insatsledaren.
Har en son som är astmatiker och blir pepparsprejad och först får ok att tvätta av sig av en polis och
genast blir nekad av en annan. De måste följa samma reglement.
Undrar även hur en fullt frisk person som inte längre stod ut med att sitta på denna kalla asfalt
hamnar i bagaget på en polisbil med bruten arm, 3-4 spräckta revben, ett hjärstillestånd så illa
däran att ambulanspersonalen tror att han varit med om en allvarlig trafikolycka...
Betydligt fler vittnesmål finns att ta del av via Nättidningen Payback:
https://payback.name/vittnesmal/

Polisens kostnader för fyra olika bevakningar ställda mot
insatsresultaten!
Ni sonm kommit så här långt har nu läst igenom alla Vittnesmål. Vi vill nu avrunda skriftställningen
genom att visa hur mycket alla de här kontrollerna kostar landets skattebetalare. Tycker ni att
”såna jävla bikers förtjänat min själ allt de utsätts för av polisen m.fl. så kanske ni ändå regerar on
ni inser hur mycket bikerförföljelserna kostar...
Så för första gången redovisar Payback nu kostnader och resultat rörande fyra stora insatser mot
olika mc-evenemang. Siffrorna är närmast chockerande. Polisen arbetar 2 800 timmar per beivrad
förseelse! Polisens kostnader är 3, 053 miljoner per uppklarad förseelse! Är dessa siffror och
summor berättigade i ett land där polisen redovisar den lägsta personuppklarningsprocenten på 17
år gällande begångna brott?
Viktigt att tänka på i sammanhanget är också att polisen har en fixerad budget vilket innebär att
varje förslösad krona på exempelvis kontroller av enskilda bikers eller vid mc-relaterade
evenemang också ger återverkan på konkret brottsbekämpning. Det finns med andra ord mindre
pengar till att lösa verklig brottslighet såsom kvinnomisshandel, barnmisshandel, våldtäkter och
pedofilbrott samt mängdbrottslighet såsom stölder, inbrott m.m. För så länge polisen prioriterar att
utan lagstöd förfölja, trakassera och kontrollera bikers så får all annan brottsbekämpning mindre
medel och/eller måste prioriteras bort.
Frågan som alla härvid bör ställa sig är därmed följande: Kan polisens användande av 2 800
timmar riktade mot mer eller mindre helt resultatlösa kontroller av bikers användas effektivare om
de riktades mot konkret, faktiskt begången brottslighet? Är 3 miljoner kronor per upptäckt förseelse
ett effektivt användande av polisresurserna?
Polisens bikertrakasseringar största hindret mot en effektiv polisverksamhet!
Polisens olaga kontroller och bevakningar av olika mc-evenemang kostar oerhört stora summor
sammantaget under ett år. Detta faktum kombinerat med de närmast obefintliga resultaten utav
denna trakassering av mc-klubbar borde få landets skattebetalare att i längden inse vilket oerhört
slöseri med polisresurser och skattemedel dessa insatser mot mc-klubbarna utgör.
Polisen begär varje år ytterligare förstärkningar av tillförda medel för att kunna upprätthålla
brottsbekämpning och service till allmänheten. I själva verket har polisen oerhört stora summor till
sitt förfogande som rätt använda räcker mer än väl till den brottsförebyggande och
brottsbekämpande verksamheten förutsatt att prioriteringarna är korrekta. Vi har sagt det tidigare
och säger det igen: MC-klubbarna är inga kriminella organisationer så sluta trakassera klubbarna
och börja bekämpa brott!
Fyra olika insatsers polisbevakningskostnader
Vi ska nu titta på fyra olika insatsers kostnader där uppgifter inkommit över polisinsatserna till
Payback Sverige. Insatserna berör High Chaparral, BHC-party i Göteborg, Bandidosfest i
Bunkeflostrand samt en Outlawsfest i Dalarna.
High Chaparral
MC-evenemanget “Till Minne av Swedish Bike Meet” som avhölls på High Chaparral den 1-3 juni
2012 bevakades av en enorm polisstyrka under tre dagar. Bevakningen som är föremål för JOanmälan från ett antal klubbar med Payback Sverige som juridiskt ombud kommer därvid

förhoppningsvis även att få en juridisk legalitetsprövning över proportionaliteten i polisinsatsen.
500 poliser till en kostnad av 920 kr/timmen = 33.1 miljoner. Till denna kostnad tillkommer
bilutgifter, provkostnader, hundkostnader, helikopterkostnader på 15 000 kr/timme m.m. varför
polisens kostnad för att övervaka och kontrollera bikers uppgick till cirka 40 miljoner kronor.
BHC-party i Göteborg
Polisen uppger själva att de varit på plats från fredagseftermiddagen för att därefter enligt uppgift
avsluta polisinsatsen runt kl 23 på lördagskvällen. 31 arbetstimmar således.
31 x arbetstimmar x 100 poliser x 920 kr/h = 2 852 000 kr
1 helikopter a´ 15 200 kr/h x 31 timmar = 471 200 kr
2 polishundar a´320 kr/h x 31 arbetstimmar = 19 840 kr
4 kr/påbörjad kilometer per bil = 30 km x 4 kr x 20 fordon = 2 400 kr
Kronfogden, 2 man x 920 kr /h x 63 arbetstimmar =114 080 kr (För enkelhetens skull utgår vi ifrån
poliskostnaden per timme då kronofogden inte redovisar kostnaden för varje påbörjade
arbetstimme.
Vi har heller inte medräknat ytterligare kostnad för pansarbilen. Helikoptern har kostnadsberäknats
utefter polistaxorna per flygtimme och för väntetid som debiteras med samma kostnad som
flygning, enligt “Förordning 1982:789 om ersättning för polisbevakning och för anslutning av
larmanläggningar till polisen m.m.
Summan för myndighetsinsatsen blir då enligt följande:
Poliskostnad 2 852 000
Helikopter
471 200
Polishundar
19 840
Fordonskostnad
2 400
Kronofogde
114 080
SUMMA
3 459 520 kr
Resultatet för polisinsatsen inskränkte sig till beslag av 21 kr samt av fyra bilar som beslagtogs från
personer på grunder som med största sannolikhet kommer att ogiltigförklaras i efterhand.
Kronofogden i fallet vägrar dock godta några som helst bevis för korrekta ägarförhållanden utan
verkar ha som mål att oavsett fakta kring beslagtagna fordon driva varje ärende vidare till rätten för
att störa och förstöra än mer för bikerkulturens medlemmar varvid stat och skattebetalare framöver
kommer att debiteras än högre kostander för varje enskild insats mot mc-evenemang.
Bandidosfest i Bunkeflostrand
Ett trettiotal poliser bevakade festen mellan kl 16-02. Även Kronofogden var på plats mellan 16-22.
Resultatet av insatsen inskränkte sig till beslag av en styck fickkniv samt lite narkotika som i
efterhand visade sig vara fyra bantningstabletter.
Kostnad, polis 30 st x 10 h x 920 kr
= 276 000 kr
Kostnad, kronofogde 2 st x 6 h x 920 kr = 11 040 kr
Sammanlagd kostnad: 287 040 kr vilket ska ställa mot beslaget av en fickkniv.

Outlawsfest i Dalarna
Kostnad, polis 50 st x 48 timmar x 920 kr = 2 208 000 kr
Resultatet inskränkte sig till omhändertagande av en person enligt LOB. Ett ingripande som skedde
1 km från festplatsen…
Sammandrag
Vi ska då sammanställa fyra olika polisinsatser och ställa dem direkt mot resusltatet för att se hur de
rimmar mot Polislag 8 som stadagar att varje polisinsats ska ske utefter behov- och proportionalitet.
En paragraf som således ska vara ett styrinstrument för all form av polisverksamhet för att
verksamheten ska anses kunna ha skett utefter lagligt stöd. Polisen är inget bolag och behöver
därför inte gå med vinst men varje insats ska ske utefter stöd i polislagens behov- och
proportionalitetsprincip vilket vi härmed ska granska.
Kostnader för polisinsatserna:
Chappen
BHC-partyt
Bandidosfest
Outlawsfest
Summa kostnader

40 000 000
3 400 000
276 000
2 208 000
45 884 000

Resultat av polisinsatserna
4 beslagtagna fordon
21 kr i beslag
1 fickkniv i beslag
1 omhändertagande enligt LOB
3 stölder
1 misshandel
1 skadegörelse
1 ofredande
1 förlorat körkort/gods
1 okänd
Summa summarum
Kostnad per uppklarad förseelse
15 olika förseelser/brott kan polismyndigheterna redovisa som skall ställas mot 45,8 miljoner i
kostnad = 3, 053 milj/uppklarat brott.
Kostnad per bevakningstimme
Polis och kronofogde har lagt ner följande antal bevakningstimmar på de fyra arrangemangen:
36 000 h på chappen
3 225 h på BHC-partyt
312 h på Bandidosfesten
2 400 h på Outlawsfesten
41 937 bevakningstimmar

41 937 bevakningstimmar 15 brott = 2 795, 8 arbetstimmar per uppklarad förseelse/brott
Ställer man kostnaderna mot de uppnådda resultaten av polis- och kronofogdeinsatserna så står två
saker ut. Kostnaderna för bevakningarna är ofantliga och resultaten närmast obefintliga i jämförelse.
Polisen kan inte heller anföra att insatserna görs för att störa bikerklubbarna så mycket som möjligt
då alla myndighetsverksamhet ska ske under lagarna och därvid även utefter behovs- och
proportionalitetsprincipen. Och ställer man då, som vi här gjort, de konkreta kostnaderna direkt mot
de uppnådda resultaten så framstår det nog för envar väldigt tydligt att insatserna inte på något sätt
uppvägs av resultaten utan varje insats är oproportionerlig och bevisligen föreligger inte heller
något som helst behov av dessa polisinsatser vilket resultatet entydigt visar.
En ytterligare sak att betänka i sammanhanget är att sådana här polisinsatser faktiskt sker på ett
flertal ställen varje helg. De sker över hela landet mot ett stort antal bikerklubbar. De sker även mot
klubbar som för den breda allmänheten är helt okända.
Förvisso är många insatser av mindre omfattning men de totala polismedlen som förslösas i en
fåfäng fantomjakt mot Sveriges bikerklubbar är astronomiska och resultaten löjligt låga i
jämförelse.
Häri ligger en väldigt bra story för en grävande journalist på väg uppåt i karriären och siktande mot
Stora Journalistpriset. Någon som vågar gå på djupet i detta känsliga ämne och skriva ett mycket
uppmärksammat reportage eller varför inte en hel artikelserie?

