Personer som dödats av människor
med bakgrund i vit makt-rörelsen
080517

livstids fängelse för mordet. 1985 dömdes

Jackie Arklöv och Andreas Axelsson hörde

års fängelse för bland annat grovt vållande

19-årige Mikael Andersson från

han även för mordet på en 62-årig homo-

till NSF medan Tony Olsson varit medlem i

till annans död. De två var kända av poli-

Lidköping mördas på en fest och dumpas

sexuell man (se nedan).

Riksfronten.

sen som aktiva nazister.

årige kamrat till fängelse i sju år för mord.
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950909

900812

Både offret och förövaren var kända i trak-

En psyksjuk 32-årig man går bärsärkagång

En 16-årig skinnskalle hugger med kniv ihjäl

Kent Antonsson knivhuggs till döds efter

ten som aktiva nazister.

vid tunnelbanan i Åkeshov. Lennart Lan-

en flykting i Klippan. 16-åringen döms

att ha följt efter två skinnskallar som hotat

din, 71, avlider till följd av sina skador och

till sex års fängelse för mord i tingsrätten.

folk utanför en gayklubb i Göteborg. Han

080327

ytterligare sju personer skadas. 32-åringen

Hovrätten ändrar domen till grovt vållande

försöker visa polisen var skinnskallarna flytt

En 32-årig man som tidigare varit medlem

har bakgrund inom nazistiska skinnskalle

till annans död till vård inom socialtjänsten.

men blir i stället attackerad. Mördaren, då

i Nationaldemokraterna hugger ihjäl

kretsar och var med i BSS.

Mannen har varit medlem i NSF och hade

18 år gammal, hade kopplingar till Sverige

även kopplingar till Blood and Honour kring

demokraterna och gick senare med i Natio-

2000-talets början.

nalsocialistisk front.

860620

i en gödselstack. Senare döms hans 19-

sin flickvän och styvdotter på en gård i
Surahammar. 

000409

32-åringen grips på plats och döms till

Mikael Isik dödas utanför krogen Otten i

livstids fängelse för mord.

Norrköping med sex knivhugg. Föröva-

950816

ren, en 20-årig man, hade ett förflutet inom

14-åriga John Hron misshandlas svårt av

21-årige Ronny Landin slås ihjäl av ra-

070617

nazikretsar och besökte Brottbykonserten

fyra tonåringar vid Kode utanför Kungälv.

sistiska skinnskallar vid Nickstabadet i

En 55-årig man i Upplands Väsby miss-

1998 där 250 nazister greps. Han döms

Gänget slår John medvetslös och slänger

Stockholms län. Skinnskallarna sparkar

handlas så svårt under loppet av ett dygn

till rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-

honom i vattnet där han drunknar. Två män

honom bland annat i huvudet med svåra

att han avlider. Två pojkar grips och döms

ningsprövning.

födda 1977 och 1979 döms till fängelse

hjärnskador som följd. Bland de tre män

för mord i fem respektive sex år. Pojkarna

som döms för dråp till åtta års fängelse

till ungdomstjänst i tre respektive två och
ett halvt år för mord. Samtliga gärningsmän

000101

ingick i samma nazistgäng. En av mördarna

finns Klas Lund, som i dag är ledare för

hade kopplingar till Nationalsocialistisk

Salih Uzel knivhuggs till döds av en 25-årig

grundade Ariska Brödraskapet under sin tid

Svenska motståndsrörelsen.

front. En av pojkarna var medlem vid tiden

man i samband med ett bråk mellan rasis-

i fängelset.

för mordet.

tiska skinnskallar och invandrare i Skogås.

860115

25-åringen döms till åtta års fängelse för

950311

En vapenfixerad 28-årig nazist skjuter ihjäl

050115

dråp. Mannen är fortfarande aktiv nazist

Hockeyspelaren Peter Karlsson mördas

23-åriga Inger Hermansson och skadar

En 15-årig pojke bosatt på ett

i dag, och var med i september 2007 då

med ett stort antal knivhugg av en 19-åring

hennes pojkvän allvarligt i samband med

behandlingshem luras till muslimska kyrko-

en man från Svenska motståndsrörelsen

med koppling till nazistiska Riksfronten.

att paret övernattar hos 28-åringen. Gär-

gården i Stockholm där han blir ihjälsla-

knivskar en 20-åring i nacken vid Slussen i

Anledningen är att han tror att Peter Karls-

ningsmannen döms till rättspsykiatrisk vård

gen för att förövaren tror att 15-åringen är

Stockholm.

son är bög.

för dådet. Vid husrannsakan hos mannen

19-åringen döms till åtta år för dråp.

hittar polisen stora mängder nazistisk lit-

homosexuell. En av förövarna, en 13-årig
pojke, var aktiv inom Nationaldemokratisk

991012

ungdom.

41-årige fackföreningsmannen Björn Söder-

940901

teratur.

berg skjuts till döds utanför sin lägenhet i

59-årige läraren Åke Sterner huggs ihjäl

851029

040228

Sätra utanför Stockholm. Två nazister, 23

i sitt hem med 26 knivhugg. Först sju år

Den 62-årige homosexuella mannen

En 38-årig man med ett stort hakkors tatue-

och 22 år gamla, döms senare för mord.

senare hittas gärningsmannen efter att po-

Ludwig Buchwald mördas i sitt hem av en

rat på bröstet hugger ihjäl en tidigare kam-

23-åringen hade sin bakgrund i Svenska

lisens Cold case-grupp spårat honom med

20-årig nazist från Nordiska Rikspartiet.

rat på en pissoar i Växjö i samband med

motståndsrörelsens numera nedlagda

hjälp av DNA. En 28 år gammal man med

Buchwald blir bland annat slagen med en

ett bråk. Den utlösande orsaken till bråket

ungdomsorganisation Nationell Ungdom.

lång bakgrund inom nazistkretsar döms till

telefon som går sönder under misshandeln.

ska ha varit svartsjuka. 38-åringen döms

Hans kamrat, en 22-årig man kom från

sex års fängelse för dråp. Gärningsmannen

20-åringen döms för bland annat mord till

till tre års fängelse för grov misshandel och

Nationella Alliansen. Båda döms till 11 års

är fortfarande aktiv nazist och har just nu

rättspsykiatrisk vård. 2004 döms mannen

vållande till annans död. Mannen hade

fängelse för mord.

en ledande position inom gruppen Svenska

återigen för mord (se ovan).

innan mordet lagt till ett nytt efternamn
taget från en känd tysk nazist.

Uppsala.

990528

830731

Poliserna Olov Borén och Robert Karlström

920814

En 20-årig nazist med ett hakkors tatuerat

040202

skjuts ihjäl av tre nazister som jagas efter

Under natten överfalls Tommy Månsson i

på sidan av huvudet hugger ihjäl 35-årige

46-årige Robert Erlandsson blir ihjälskjuten

ett bankrån i Kisa. Poliserna avrättas med

Linköping av två nazistiska skinnskallar,

Hans Gustaf Eklöf i Eskilstuna. 20-

i sitt hem, inrullad i en matta och dumpad

sina egna tjänstevapen. Nazisterna Jackie

20 och 21 år gamla. De misshandlar ho-

åringen, som missbrukade anabola steroi-

utanför Göteborg. En 43-årig man med

Arklöv, Tony Olsson och Andreas Axelsson

nom så svårt att han avlider av sina skador.

der, döms till rättspsykiatrisk vård för bland

bakgrund i Nordiska Rikspartiet döms till

döms alla till livstids fängelse för mord.

Skinnskallarna döms till tre respektive fyra

annat mord.
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