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Berusad Topp-VD på Aftonbladet
kunde ha mördat polis

efter att ha blivit omhändertagen
Ett våldsamt tumult på nattklubben Ritz i Örebro kunde ha slutat i  
polismord. Det enda som fattades var ett järnrör.

Om detta har  det stått mycket lite att läsa 
i de medier – Aftonbladet och Expressen – 
som har skandaljournalistik som sin speci-
ella nisch. Inga löpsedlar. Inga förstasidor. 
Inget drev.

Kollegan Expressen informerade sina 
läsare i en kortare notis att Aftonbladets 
Topp-VD Pontus Gustafsson anmälts för 
misshandel samtidigt som Aftonbladets 
chefredaktör Jan Helin  uttalade, att tid-
ningens VD bestrider, att han uppträtt 
våldsamt.

Till händelsen eller snarare händelserna 
finns ett stort antal vittnen. Aftonbladets 
Topp-VD skall först ha antastat en man 
inne på nattklubben Ritz herrtoalett. Den 
antastade mannen skall ha värjt sig så gott 
han kunnat. Topp-VD:n skall sedan skallat 
en ordningsvakt. Han skall också – som det 
heter - ”yttrat flera grova nedsättande utta-
landen rörande vaktpersonalens härkomst”. 

På nätet går bland annat att inhämta:

”Enligt flera vittnen på plats som Expressen har 
pratat med hamnade den mycket berusade 
Gustafsson därefter i fullt slagsmål med en 
person ur vaktpersonalen, som försökte gripa 
den  våldsamme Aftonbladsmannen.”

Detta är dock något Aftonbladskollegan 
Expressen funnit för gott att inte delge sin 
läsekrets. Vad Expressen lyckades inhämta 
finns dock tillgängligt på Nätet.    

Polis tillkallades. Topp-VD:ns våld-
samma agerande gjorde att det bedömdes 
som tillrådigt att skicka en tungt beväpnad 
patrull. Även detta enligt vittnen Expres-
sen talat med. Patrullen anlände med fullt 
påslagna sirener.

Innan patrullen anlände hade nattklubbens 
vaktmanskap lyckats brotta ner Topp-VD:n. 

Aftonbladets Topp-VD skall ha uppträtt 

mycket hotfullt även mot de tillkallade 
poliserna. Till polisbefälet skall Topp-
VD:n enligt vittnen skrikit:

”Du vet inte vem du har att göra med! Det här 
ska jag skriva om!”

Kulturen på 
Aftonbladet  

En fråga som nu inställer sig är: Hur många 
gånger och till hur många människor i 
vilka olika sammanhang har Aftonbladets 
Topp-VD använt sig av maktspråk som 
detta? Och vad säger detta om den inom 
Aftonbladet förhärskande kulturen? Vad är 
det för värderingar, som ligger till grund 
för denna inom Aftonbladet förhärskande 
kulturen? Är det inte så att man kan lukta 
sig till rent fascistoida tendenser? 
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Man tvingas också att ställa frågan: Vad 
var det för språk Aftonbladets chefredak-
tör Jan Helin använde, när han beordrade 
den honom underställda journalisten Jill 
Sjölund att följa med på den beramade 
kärlekssemestern i La Douce France 
och som finns omskriven i DSM 1/2009? 
Semesterresan då paret Jan & Jill hyrde in 
sig på Ingvar Kamprads vingård nere på 
Rivieran för att som något slags spioner 
samla material för att i stort uppslagna 
starkt vinklade reportage ta heder och ära 
av inte bara svenskt näringslivs nestor 
utan den entreprenör, som betytt mer för 
sysselsättning och välståndsutveckling 
– både nationellt och internationellt - än 
någon annan enskild svensk.

Smutskastningsreportagen publicera-
des när Pontus Gustafsson var nytillträdd 
Topp-VD. Gustafsson var också den, som 
attesterade kostnaderna för kompisen chef-
redaktören Helins kärlekssemester. Och 
Jills tjänster belastade Aftonbladets löne-
konto. Allt enligt vad Nya Fäderneslandet 
kunnat inhämta från en till Aftonbladets 
chefredaktör närstående källa.

Hotade att mörda 
polisbefäl

Aftonbladets Topp-VD nöjde sig emellertid 
inte med att hota det tillkallade polisbefälet 
med att bli utsatt för skriverier i Aftonbladet. 
Han skulle också - förklarade tidningens 
Topp-VD - mörda polisbefälet! Oklart om 
han själv skulle utföra mordet eller lämna 
ut det på uppdrag.

Lena Mellin:
”Locket på”

Vid tiden för Topp-VD:ns våldsamheter 
på nattklubben Ritz i Örebro och mord-
hotet mot befälet för den tillkallade tungt 
beväpnade polispatrullen var Aftonbladets 
Topp-Journalist Lena Mellin ställföreträ-
dande ansvarig utgivare. Hon beordrade 
”locket på”. Om detta finns det uppgifter 
på Nätet. Och så blev det.  

Hennes order fick verkningskraft inte 
bara visavi den egna tidningen Aftonbladet 
och kollegan i skandaltidningsbranschen – 
Expressen - utan rakt igenom hela Media-
Sverige frånsett lokala Nerikes Allehanda 
och en och annan aktör i Bloggo-Sfären. 
Och tyst blev det. Mycket tyst. 

I skydd av den av Topp-Journalisten 
Mellin påbjudna mediatystnaden blev det 
möjligt att få polis- och rättsväsendet att 
– som det uttryckts - ”ställa in sig i ledet”.

•  Efter tumultet och att den tillkallade 
polispatrullen fått läget under kontroll 
häktades Aftonbladets Topp-VD. ”Han är 
skäligen misstänkt för misshandel. Det finns 
ju dessutom vittnen till brottet”, förklarade 
vakthavande befälet Lotta Lindblad.

•  Den häktade Topp-VD:n fördes bort 
i handbojor för att sedan få tillbringa 
natten i fyllecell. Först klockan halv nio 
påföljande morgon bedömdes Topp-
VD:n vara nykter nog att kunna släppas 
ut på Örebros gator.

•  Gunnar Strömblad – styrelseordförande 
för Aftonbladet Hierta AB – vägrar att 
uttala sig i anledning av det inträffade. 

Men sedan händer saker. Och det går
undan.

• Topp-VD:n bestrider det inträffade. Han 
har bland annat inte alls varit våldsam.

• Det finns inte längre några ”säkra 
uppgifter”, att Topp-VD:n gjort grovt 
nedsättande uttalanden rörande vakt-
personalens härkomst.

• Nattklubbschefen Tony Fransson ändrar 
inställning och förklarar att Topp-VD:n 
inte uppträtt våldsamt.

• Den skallade ordningsvakten återtar sin 
anmälan.

• Å den skallade ordningsvaktens vägnar 
förklarar nattklubbschefen Fransson:

 ”Det är han [ordningsvakten] som kommit 
på att han vill ta tillbaks anmälan. Han är 

människa precis som alla andra. I stridens 
hetta anmälde han händelsen men kan inte 
stå för den idag.”

• Vid den rättegång som följer vitsordar 
det mordhotade polisbefälet att Afton-
bladets Topp-VD förklarat, att han 
skulle mörda honom. Det är ju vad som 
redan står i papperen. Men polisbefälet 
förklarar också inför Tingsrätten, att det 
var ett hot som han inte tog på allvar.

• Aftonbladets Topp-VD frias i Tingsrät-
ten, något som åklagaren Jenny Alriks-
son hade förväntat sig och uttalar för 
Nerikes Allehanda:

”Det var väl en väntad utgång. För att det ska 
vara ett hot måste det också upplevas som 
ett hot. Och polismannen uppgav under 
förhandlingen, att han inte kände sig hotad.”

Det lyckliga
slutet

Den friande domen blev inte överkla-
gad till hovrätten. De grovt nedsättande 
uttalandena rörande vaktpersonalens 
härkomst blev aldrig prövade. Vad som 
hände på herrtoaletten på nattklubben 
Ritz blev aldrig klarlagt. Den skallade 
ordningsvakten kunde efter tumultet på 
nattklubben Ritz i Örebro åka iväg på 
en längre semester i exotiskt land. Topp-
VD:n fick ett avgångsvederlag tillräckligt 
stort för att kunna starta ”konsultföretag” 
med Aftonbladet som en av kunderna. 
Kompisrelationen till Aftonbladets chefre-
daktör Jan Helin består – även detta enligt 
ovan angiven källa. Och frågan huruvida 
”övergrepp i rättssak” är den bakomliggande 
orsaken till flera av de inblandades plötsligt 
ändrade inställning är än så länge inte vare 
sig utredd eller prövad.

Men tänk om Aftonbladets Topp-VD 
hade haft ett järnrör inom räckhåll, när 
han konfronterade det polisbefäl, som 
han hotade att mörda. Då hade steget från 
ord till handling kunnat vara en fråga om 
sekunder. Och det hade sedan varit något 
för vilket till och med Aftonbladets Topp-
Journalist Lena Mellin haft svårigheter 
lägga locket på.
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Som lösnummer i PRESS-STOPP-butiker. Pris SEK 42,50:-

”Spioneriet var väldigt kul 

och allomfattande vid den här tiden 

och jag sysslade mycket med det.

Fred Goldberg:

varför fuskar 

klimatforskarna?

När skriver EXPRESSEN
om Jan Guillous
kontakter med 

STASI-general Markus Wolf?

För att rätt och fullt ut tillgodogöra sig 
texten ovan bör man något ha följt skan-
daltidningarnas mobbningkampanj mot 
SD efter att några av deras medlemmar 
på ett bedrövligt sätt skämt ut både sig 
själva och sitt parti.
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Jan Helin 
i heta stolen hos  

Karin Hübinette
Härförleden – den 4 december – hamnade 
så Jan Helin i heta stolen i SVT:s samhälls-
program ”Hübinette”.

Det TV-tittarna mötte var en under den 
självsäkra ytan lätt skakig Helin, något som 
hans nervösa snabbpratande röjde. Ett tag 
såg det också ut som det höll på att bränna 
till. Detta när Karin Hübinette på bildskärm 
exponerade en löpsedel med texten:

Sanningen om 
Jan Helins
Hemliga
Affärer
”Shit. Vad har tantan nu lyckats leta 
fram?”, stod det att läsa i Helins för-
skrämda ansikte: ”Kan hon ha nosat 
reda på ’bonusresorna’? Eller kucklet 
med Pontus?”

Nu blev det inga avslöjanden om 
Jan Helins hemliga affärer. Det visade 
sig bara vara ett löst skott lite på skoj.
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Avslöjande fakta
ISBN 978-91-74630848

En bok fylld med fakta om vad 
MAINSTREAM MEDIA 
sällan eller aldrig talar om.

Visst kan världen vara lika vacker 
som rosorna på pärmomslaget. 
Men det är en bedräglig syn.

Därför är detta en viktig bok
för den som vill hålla sig
orienterad om VERKLIGHETEN.

Med hjälp av ämnesrubriker
kan Du söka Dig fram som 
i en uppslagsbok.

Boken kan köpas på alla
Internet-bokhandlar
som Adlibris, Bokia m fl.

Pris 299 kronor

Innan att någon riktig lansering hunnit 
ske, har Main Stream satt in störningsak-
tioner, som borde vara främmande i ett 
land som gör anspråk på att vara en demo-
krati. Bland annat har det satts in massiva 
attacker för att släcka tidningens webbsajt, 
vilket delvis lyckats. I ett pressmeddelande 
har tidningen låtit meddela:

”Förra veckan noterade vi att sidan var under 
våldsam attack – av en storleksordning som 
normalt används för att släcka ner ett mindre 
land eller en större organisation.”

Attackerna har kunnat härledas från 
personer med möjlighet att operera från 
tidningarna Sydsvenskan, Norrköpings 
Tidningar och Värnamo Tidning samt 
Sveriges Television och det av Sveriges 
Radio anlitade produktionsbolaget Tredje 
Statsmakten Media AB.

Attackerna har polisanmälts.

ORIGO
går igen

Det är nu många år sedan. Sveriges Radio 
– det då helt dominerande etermediet – 
hade ockuperats av Mediavänstern med 
radiochef Olof Rydbeck som en från bor-
gerligheten infångad gisslan.

Nästintill ensam på barrikaderna mot 
det statliga radiomonopolet stod tidskrif-
ten ORIGO. En kamp som mellan David 
och Goliat. Det var en kamp som pågick 
under flera år.

Angreppen från ORIGO besvarades 
från det mäktiga Radiohuset med tystnad. 
Radiochefen vägrade istadigt att låta sig 
intervjuas. Och efter att Publicistklubben 
inbjudit tidskriftens utgivare – Jan Gillberg 
– att inleda debatt om radiomonopolet 
och dess effekter på den fria opinionsbild-
ningen, bar det sig inte bättre än att PK:s 
ordförande såg sig föranlåten att ställa 
in mötet. Vad Gillberg hade tänkt säga 
publicerades i ORIGO.

Ett nästintill presshistoriskt inslag i 
denna kamp och som  Jan Guillou under 
sin tid som PK-ordförande påminde om 
i sin i PK:s årsbok publicerade årskrönika 
var, när ORIGO lyckades bryta  radiochef 
Olof Rydbecks tystnad. Detta genom att 
låta ORIGO:s redaktionskatt genomföra en 
intervju med Högst Densamme. 

 I en ordrik anmälan till Pressom-
budsmannen förklarade Rydbeck, att han 

genom tilltaget gjorts till åtlöje ägnat 
att förorsaka honom psykiskt lidande. 
ORIGO:s redaktionskatt blev också efter 
diverse skriftväxling fälld, vilket Dagens 
Nyheter i sinom tid kunde meddela som 
en förstasidesnyhet. Fällningen kostade 
tidskriften 5 000 kronor.

För en tid sedan gjorde Sveriges Radio 
en utförsäljning av sitt bibliotek. I internet-
åldern anser sig institutioner som Sveriges 
Radio inte behöva hålla sig med bibliotek 
av det gamla hederliga slaget, något som 
är ägnat en och annan reflexion som det 
kan finnas skäl att återkomma till.

 Bland det som nu såldes ut fanns en hel 
samling ORIGO-tidskrifter – tidskrifter 
som det av Rydbeck ledda Radiomonopo-
let förklarat som ”non existent” och därför 
valt att konsekvent förtiga. Samlingen – vid 
det här laget en samlarraritet – förvärvades 
av SvD:s ledarskribent Per Gudmundsson, 
något som Gudmundsson nyligen av en 
tillfällighet kom att omnämna för Nya 
Fäderneslandets redaktion. Gudmundsson 
är bara att lyckönska!

År 2013 kan bli året då Main Stream 
mitt under vad som redan omtalas som 
Århundradets Mediakris får konkurrens 
från publikationer, vars affärsidé är 
att bryta mot ett informations- och 
åsiktsmonopol, som ”marknaden” (läsare 
alla kategorier) börjat att 1) genomskåda 
och 2) tröttna på.

Nervositeten inför ”det nya läget” 
är påtaglig. Oron tycks inte minst stor 
inför tidningen Dispatch Internationals 
introduktion på den svenska massmediala 
scenen.

Det som tycks oroa är, att Dispatch 
International lanserar sig som tidningen, 
vars målsättning är att skilja ut sig från 
Main Stream. Rena utmaningen.


