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 Christian Larsson mördades 2006
av tre nyfunna vänner. Bara några
dagar innan mordet hade Christian
berättat för sin pappa att han ville
lämna Bollnäs för att han kände sig
hotad.

Foto: POLISEN

 Andreas Clarström drömde om att
bli läkare. Nu är han dömd för mord.

Foto: PONTUS ORRE

Styckmördarnas
liv - innanför
murarna
Så lever Johan Flykt,
Dennis Jonsson och
Andreas Clarström
sina liv i fängelset
Christian Larsson lurades till
en lägenhet där hans egna
kompisar torterade,
misshandlade och knivhögg
honom tills han dog.
Sedan styckade de och
dumpade kroppen – samtidigt
som de filmade sig själva.
Aftonbladet berättar historien
om mordet och hur de unga
styckmördarna Johan Flykt,
Dennis Jonsson och Andreas
Clarström lever i dag.

Det har gått ett och ett halvt år
sedan det bestialiska mordet på
26-årige Christian Larsson i
Bollnäs. Ett brott som innehöll så
grymma detaljer att till och med
de mest luttrade mordutredare
kände avsmak.
Att brottet dessutom begicks av
tre unga män som tidigare inte
dömts för några grova
våldsbrott, verkade obegripligt.
– Man såg dem mest som
flummare men absolut inte som
farliga på något sätt. Jag kunde
först  inte tro att det de gjort var
sant och det kunde ingen annan
heller, säger en Bollnäsbo, som
sett pojkarna växa upp.
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 Dennis Jonsson har uttryckt ånger
för det han har gjort.

Foto: PONTUS ORRE

 Johan Flykt sitter på det nya
superfängelset i Härnösand.

Foto: PONTUS ORRE

Dennis Jonsson är bara 19 år
när han tar en annan människas
liv. Hans uppväxt är trygg, hans
föräldrar välutbildade och han
har lätt för sig i skolan. Men åren
före mordet lever han något av
ett dubbelliv. Samtidigt som han
sköter sitt jobb på en restaurang
så börjar han använda droger och
dopningsmedel och i februari
2010 knivrånar han en kiosk.

För bara någon månad sedan
flyttades Dennis från
utredningsenheten på Kumla till
Hällbyanstalten där han ska
avtjäna sitt straff. Han är
missnöjd med placeringen.
– Han hade hoppats på att kunna
plugga men de möjligheterna
finns inte på Hällby, säger
Slobodan Jovicic, som var Dennis
advokat under mordrättegången
och hjälpt honom överklaga placeringen.

Dennis Jonsson vill helst utbilda sig till någon slags hantverkare.
– Han har inte kommit igång med någon sysselsättning ännu utan
tillbringar dagarna med att träna, spela gitarr, läsa och umgås med
de på avdelningen, berättar advokaten.
Enligt advokaten har Dennis Jonsson en nära relation till sin familj.
Besökstillstånden till anstalten visar att han fått besök av sin
mamma och pappa och sin bror men även mor- och farföräldrar.
– De är starkt sammansvetsade, han har fått mycket stöd och hjälp
av dem, säger Slobodan Jovicic.

Enligt hans advokat ångrar han det han gjort.
– Det går inte en dag utan att han tänker på det. Han vill använda
den här tiden till att bli en bättre människa, säger Slobodan Jovicic.
Han är oroad över hur tiden på anstalt ska påverka honom.
– Tyvärr finns det ju en uppenbar risk att han umgås med fel
människor som är yrkeskriminella och skapar kontakter, säger han.

Christian Larsson föddes i Bollnäs men flyttade som tonåring till
Västerbotten med sin familj. I ett försök att komma tillrätta med
sina drogproblem flyttade han till Bollnäs i februari 2010.
Men i den lilla staden med drygt 26 000 invånare finns en hel del
missbrukare som Christian lär känna. En av dem var Johan Flykt.
Genom honom träffade han också Dennis Jonsson och Andreas
Clarström. Ingen kunde ana att Christians nyfunna vänner drygt ett
halvår senare skulle ta hans liv.

Den 7 september 2010 väntar Johan Flykt och Andreas Clarström
på Christian i Flykts lägenhet i centrala Bollnäs. De är uppretade för
enligt Flykt har Christian stulit 40 tabletter av en lugnande medicin
till ett värde av ett par tusen kronor . Dagen innan talar Andreas
Clarström med en bekant och säger:
– Den jäveln ska dö.

Trots att närstående till Andreas Clarström misstänkte att han
missbrukade droger nekade han gång på gång. Han påstod också att
han inte var drogpåverkad när han var med och tog 26-årige
Christian Larssons liv.
Nu sitter han inlåst på Kumlas bunker. Ungefär en gång i veckan
ringer han till sin mamma och syster och han har fått besök av sin
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styvpappa och mamma.

Han beskrivs som lat och snäll, men begåvad och drömde om att bli
läkare eller advokat.
– Det här var en kille som kunde ha blivit något, en av de bästa om
han hade ansträngt sig,  säger en vän till familjen.
Andreas missbruk tog fart i högstadiet. Men inte ens när hans
flickvän dog av GHB ville han berätta om sina problem.
– Tillsammans med hans mamma berättade vi för de sociala
myndigheterna att vi var oroliga för honom och ville ha hjälp. Men
de brydde sig inte, säger en person som känner familjen väl.

Hon är besviken och chockad över att Andreas kunde bli en
styckmördare. När ryktena började gå i Bollnäs ville hon inte tro på
dem. Hon försvarade honom och tog sig tid att prata när han hade
det jobbigt.
– Men med tiden gick det upp för mig att jag var lurad. Då blev jag
äcklad, speciellt eftersom han sa att han inte varit påverkad av
droger under mordet, säger hon.

Christian Larsson hinner bara kliva innanför dörren till Johan
Flykts lägenhet innan han slås ner med knytnävsslag och en
hammare. Han blir överöst med slag och sparkar över hela kroppen.
Efter en stund får han klä av sig allt utom kalsongerna och flyttas till
badkaret. Dennis Jonsson kommer mitt under misshandeln och
gemensamt fortsätter de tre vännerna att plåga de Christian på olika
sätt.

De tejpar ihop hans händer och fötter, slår honom över hela kroppen
och hans huvud pressas ner under vattnet för att tvinga ur honom ett
erkännande.  Slutligen knivhuggs han till döds.
Efteråt styckar de kroppen och skändar den på olika sätt. Bland
annat slår de ut hans tänder för att försvåra identifieringen. När de
gräver ner kroppen filmar de sig själva med en mobiltelefon.

Johan Flykt var den som först lärde känna Christian Larsson när
han flyttade till Bollnäs. Det var i hans lägenhet som mordet skedde
och dagen efter berättade han för en bekant att de dödat Christian,
eller "Kicken" som de kallade honom.
Johan säger i sinnesundersökningen att hans pappa dog när han var
sex år och att han aldrig kommit över det. Förhållandet till mamman
har varit komplicerat.

Johan Flykt sitter på det nya superfängelset Saltvik i Härnösand.
Under den korta tid han suttit där har han skött sig bra. Det finns en
anmälan om misskötsamhet sedan en medfånge misshandlats på
hans avdelning men inget kunde bevisas och ärendet lämnades utan
åtgärd.

På Saltviks säkerhetsavdelnings sitter sedan tidigare bland andra
sexbrottsdömde polischefen Göran Lindberg och återfallsförbrytaren
Clark Olofsson, eller Daniel Demuynck.
Under tiden på anstalten har han ansökt om besökstillstånd vid ett
tillfälle för sin syster och mamma.
Efter morddomen ringde Johan Flykt sin mamma:
– Han sa att hon skulle glömma honom eftersom han bara ställde till
en massa problem, berättar en vän.

Trots att mordet är uppklarat kan ingen med säkerhet säga
varför de tre unga männen så kallblodigt tog livet av sin vän.
I förundersökningsmaterialet finns uppgifter om att det skulle handla
om ett inträdesprov för den kriminella organisationen Libertad crew,
en avknoppning till Original gangster. Men såväl polis som advokater
är  skeptiska till den teorin.
– Det togs inte på allvar och det känns inte som så väl underbyggda
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uppgifter, säger Dennis Jonssons advokat Slobodan Jovicic.

Det visar sig under förundersökningen att det påstådda motivet,
stölden av den lugnande medicinerna, inte håller.
Tabletterna som Christian skulle ha stulit fanns i själva verket i
Flykts lägenhet.
– De ville väl bara visa varandra vem som kunde slå hårdast, säger
en av pojkarnas släktingar.

Annika Sohlander Cassel

Utskriftsdatum: 2012-04-11
Publicerad: 2012-04-10
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14647403.ab

Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: 71000@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11

Så lever de unga styckmördarna i fängelset i dag | Christian Larsson, 26, ... http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14647403.ab?service=print

4 of 4 2012-04-11 16:23

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14647403.ab
mailto:71000@aftonbladet.se
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14647403.ab?service=print
http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

