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Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Herold, Sandor
Personnummer

19511228-9334
Brott

Förolämpning
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Huvudanmälan
5000-K182626-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-02-15 13:59 Enhet: 5700PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter Anmälningsansvarig:  Gävert, Christian Lars-Olof

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Hets mot folkgrupp

Variant: Hets mot folkgrupp

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Hets mot folkgrupp

Borlänge, Borlänge

Fr.o.m Torsdag 2021-02-11 04:06 t.o.m Söndag 2021-02-14 19:11 

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Forsling, Nils Göran Anmälare

Fritext

BROTTET

Någon har skickat e-postmeddelande till medlemmar i Jussi Björlingsällskapet och skrivit nedlåtande

text som varit riktad mot Somalier.  

OMSTÄNDIGHETER 

Anmälare Göran är medlem i Jussi Björlingsällskapet och har varit engagerad mot nedläggningen av

Jussi Björlingmuseumet, som ligger i den världsberömde sångaren Jussi Björlings födelsestad Borlänge.

I det politiska beslutet om nedläggningen deltog en tidigare Somalisk medborgare och detta tror Göran

föranledde att de e-postmeddelanden Göran fick skickat till sig var utformade på ett sätt som Göran

anser är hets mot den Somaliska folkgruppen. I e-postmeddelandet stod bland annat: "Men som

ordförande för kulturnämnden betvivlar jag på att han passar när man betänker vilken våldsbejakande

banan och kat -tuggande kultur i Somalia han kommer från". Göran vill därför anmäla händelsen. 

ÖVRIGT

Se extern dokument (e-post).
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E-post - maskad Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Demokrati- och hatbrott 1 Rgn Syd
Diarienr

5000-K182626-21
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2021-06-23
Tid

11:33
Involverad personal Funktion

Martin Palm Uppgiftslämnare
Berättelse

E-post som skickades till Maslah Omar
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Utredning 1 LPO Borlänge
Diarienr

5000-K182626-21
Hörd person

Ahmed, Maslah Omar
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gällande det mail som skickats till Jussi Björling-sällskapet 2021-02-11.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Malin Nyberg
Förhörsdatum

2021-02-24
Förhör påbörjat

14:53
Förhör avslutat

15:12
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Maslah berättar att han känner till mailet och har läst det. Maslah upplever att det var rent 
rasistiskt och riktat mot honom direkt, så han har inte besvarat mailet. 

Maslah har tidigare fått mail från olika personer och grupper som varit missnöjda med beslut 
som nämnden tagit, men detta urskilde sig då det var direkt riktat mot Maslah och rent 
rasistiska ord. 

Maslah förklarar att han inte fått mailet direkt från avsändaren, då avsändaren angett en 
felaktig mailadress till honom.  Förhörsledaren har lagt in den korrekta mailen i ett PM.

Dock har mailet skickats till Kommunservice, för att sedan skickas vidare till Kultur & Fritid. 
Nämndens sekreterare vidarebefordrade därefter mailet till Maslah. Mailet nådde Maslah 
2021-02-11. Maslah vet inte vem som skickade mailet till kommunservice. 

Maslah berättar att han inte känner igen den personen som skickat mailet, men tror att det var 
någon från Malmö, det stod i mailet. När Maslah han läste mailet så tänkte han att det här inte 
var något som var värt att svara på, det var ju påhopp och generaliserande och elaka ord. Han 
tänkte att det inte var någon seriös person som skrev det här om "kamelkultur". Maslah 
förklarar att han råkat ut för rasistiska påhopp tidigare, men det var inte som det här. Det här 
mailet var värre. Maslah förstår inte hur en människa vågar skriva och maila något sådant. 

Maslah har inte fått ytterligare meddelanden från avsändaren, varken före eller efter. Viktor, 
som är politisk sekreterare, poängterade även för nämnden och kommunservice att det är bra 
om de inte skickar vidare mail med sånt här innehåll till Maslah. Det håller Maslah med om, 
han vill inte läsa sådana mail.
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Maslah förklarar att mailet har påverkat honom. Det får honom att tänka ett varv till, både 
som politiker och privat. Han har funderat över att han bemöter folk med glädje och öppenhet 
och tänker att folk är positiva och glada tillbaka, men det här mailet gör honom osäker och 
gör honom lite försiktigare. Maslah tillägger även att det dock ju går över med tiden. 

Maslah vill ange brottet till åtal. 

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Ahmed, Maslah Omar; 2021-02-24 14:53   diarienr: 5000-K182626-21 8



Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Utredning 1 LPO Borlänge
Diarienr

5000-K182626-21
Hörd person

Forsling, Nils Göran
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Styrelsemedlem i Jussi

Björling-sällskapet
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gällande den upprättade anmälan om hets mot folkgrupp. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Malin Nyberg
Förhörsdatum

2021-02-22
Förhör påbörjat

13:03
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Göran berättar att söndagen 14/2 så kom det ett mail till Jussi Björling-sällskapet. Mailet 
hade skickats direkt till sällskapets sekreterare, Stefan Olmårs. Göran förklarar att enligt den 
normala rutinen skickade Stefan sedan vidare mailet till alla 8 personer i styrelsen, däribland 
Göran. Göran tillägger att de har en mail till själva Jussi Björling-sällskapet, men dit hade 
inte detta mail skickats. 

Göran såg att det mailet var adresserat till Maslah Omar och förklarar att Maslah är av 
somaliskt ursprung och är ordförande i Kulturnämnden i Borlänge. När Göran sedan läste 
mailets innehåll som var nedvärderande mot somalier, så Göran tyckte att det var fruktansvärt 
och ville göra en anmälan. 

Göran förklarar att han tror att detta hänger ihop med att de personer som är ute efter att hata 
somalier vill få stöd från Jussi Björling-sällskapet, då Jussi Björling-sällskapet haft 
synpunkter kring hur kommunen skött nedläggningen av Jussi Björling museet. 

Göran vet inte vem som skickat mailet till sekreteraren Stefan, men han tror att det var från 
Kenneth Sandberg. Göran känner inte Kenneth och vet inte vem han är, men Göran upplever 
att Kenneth stöder budskapet i det ursprungliga mailet. 

Göran såg även att mailet var skickat i en kopia till SVT, kulturnyheterna. Detta uppfattar 
Göran var ett till sätt att få spridning på budskapet. 

Göran tillägger att han tror att det ursprungliga mailet var en insändare till Nya Tider, som 
Göran även tror att publicerat, och som sedan vidarebefordrats. Göran har inte själv sett om 
Nya Tider publicerat insändaren. 

9



Göran tillägger att han inte vet hur han ska se IP-adressen för det ursprungliga mailet då det 
endast vidarebefordrats till honom. Göran har även överlämnat mailet till Borlänge Kommuns 
säkerhetsansvarige Rasmus Henriksson. 

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Forsling, Nils Göran; 2021-02-22 13:03   diarienr: 5000-K182626-21 10



Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Demokrati- och hatbrott 1 Rgn Syd
Diarienr

5000-K182626-21
Hörd person

Herold, Sandor
Personnummer

19511228-9334
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2021-05-27 Martin Palm
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förolämpning 
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Leif Silbersky
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Martin Palm
Förhörsdatum

2021-05-27
Förhör påbörjat

10:07
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

RC, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor, anteckningar och påståenden skrivs i kursiv stil. Svaren skrivs i 
normal stil

 Den misstänkte delges misstanken:
Förolämpning 2021-02-11genom att ha skickat e-post till målsägande med nedlåtande text 
riktad mot somalier.   

Då brottet utreds som ett potentiellt hatbrott kan straffskärpningsregel kunna komma att 
tillämpas vid eventuell rättegång. BrB 29 kap 2§.7

 Förstår du misstanken?
Ja, men jag vet inte vad jag har skrivet eller vad som står i det mailet. 

 Sandor informeras om att han inte behöver yttra sig om misstanken och inte heller behöver 
medverka till utredningen av sin egen skuld enligt FUK12§.

Misstänkt informeras om rätten att få information om misstanken förändras.

Misstänkt får information om rätt att ta del av utredningsmaterial i enlighet med 23 kap. 18 § 
RB.

Den misstänkte informeras om att staten betalt kostnaden för en offentlig försvarare, men att 
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den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.  

Sandor tillfrågas om han önskar försvarare vid eventuell rättegång och han svarar, 
Leif Silbersky

Sandor tillfrågas om han godtar att detta förhör hålls utan försvarares närvaro och han 
svarar, ja. 

 Vad har du för e-postadress? 
sandorherold@hotmail.com

 Har du några fler e-postadresser?
Nej

 På vilka enheter läser du din e-post?
Dator

Vem bor du med?
Min fru.

Är det någon annan som har tillgång till din e-post?
Inte vad jag vet.

 Kan du berätta om brevet som du skickat?
Jag skickar många brev, bland annat till politiker. Det har jag gjort i många år. Så jag vet inte 
vilket mail du åberopar. 

Vilka skickar du brev till?
Många olika i politiskt ärende. Jag får själv också många mail. Jag har under många år 
skickat mail. Jag började skicka brev redan på 80-talet. 

 Känner du till Jussi Björlingsmuseet i Borlänge?
Ja, han kommer från Borlänge. Jag har kanske hört talas om det men det är inget jag minns 
nu. 

Känner du till Maslah Omar Ahmed?
Jag känner till hans namn.

Känner du honom?
Nej

 Vad kan du berätta om honom?
Han är kanske politiskt aktiv för något parti i Borlänge. Jag vet inte mer. 

Har du hört talas om honom tidigare?
Ja, han figurerade i någon tidning eller reportage. Jag minns inte hur han dök upp men jag 
känner igen namnet. De har skrivit ett reportage om honom i tidskriften Nya Tider. 

Vad tycker du om Maslah Omar?
Jag har ingen uppfattning om honom. 

 FH förevisar det brev som Sandor har skickat till Maslah. 
Jag är själv invandrare och 1956 kom jag till Sverige med mina föräldrar. Det är ett känt 
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faktum att somalier går mycket länge på olika bidrag då de inte får några jobb så lätt. Det 
finns exempel på somalier som går 10 till 15 år på bidrag. Jag hörde på radion om en kvinna 
som varit här i 15 år som fortfarande behövde tolkhjälp. Jag tar illa vid mig när jag läser att 
statyer av kända svenskar ska rivas eller tas bort. Jag har bott här i 65 år och jag har aldrig 
haft något bidrag. Inte heller mina föräldrar har fått något bidrag. Jag tycker inte man visar 
någon tacksamhet mot landet genom att kräva att man ska riva statyer för att de uttryckt 
rasistiska åsikter i historien. Kommer man till Sverige och får en fristad här så kommer man 
inte med sådana krav. Det är mig helt främmande att jag skulle komma med krav som att riva 
statyer av kända svenskar. 

Är det du som har skickat detta brev till Maslah?
Ja

 Vad ville du uppnå med brevet?
Jag reagerade när de sa att de skulle lägga ner Jussi Björlingmuseet. Man stänger inte ett 
sådant museum. Jag tycker inte att man gör så mot Sveriges mest kända operasångare. 

Hur tror du att Maslah uppfattade innehållet i brevet?
Han förstår väl att jag opponerar mig mot stängning av museet. Han tycker nog inte det är så 
trevligt men jag har ju inte skrivet att det är han som tuggar katt som det står i brevet. 

 I brev förkommer det generaliseringar av somalier, vad kan du säga om det?
Om det nu är generaliseringar så tycker jag nog att de stämmer rätt bra. Just i Borlänge finns 
det många somalier. Men jag påstår inte att just Maslah är kriminell på något sätt. Jag har inte 
uttryckt att jag hatar honom eller somalier. Jag kan inte acceptera att detta klassas som 
hatbrott. Jag har inte uttryckt något hat mot honom eller mot somalier. 

Jag reagerar starkt på att det finns folk kommer hit och kommer med krav på att riva statyer 
och stänga museum. Det är inte rätt sätt att visa sin tacksamhet mot landet som har tagit emot 
dem. Jag kom hit som 4-åring och jag är mycket tacksam mot Sverige och att vi fick en 
fristad här när vi flydde från Ungern. Så fort man kommer med negativ kritik mot dessa 
människor så säger de att man är rasist. Denna text är inte är skriven utifrån hans hudfärg 
även om han kanske tolkar det så. 

 Brukar du skicka den här typen av brev?
Jag har skickat många kritiska brev till personen som jag tycker uttrycker sig fel. Jag har 
aldrig blivit anmäld för hatbrott tidigare. 

Vad tycker du om personer från Somalia?
Jag känner inga somalier. Jag tycker bara det är konstigt att man kan gå i Sverige i åratal och 
leva på bidrag. Oavsett om man är somalier eller från något annat land. Jag tycker att man ska 
stå för sin försörjning själv. Jag är kritisk mot invandrar som går här i åratal utan att försöka 
komma ut i arbetslivet. Det gäller inte direkt somalier utan alla typer av invandrare. 

 Vad menar du med … Somalia och andra eftersatta länder som du skrev i brevet?
Det är rena kaoset där och det är ett land som inte fungerar. Det är så i många andra länder 
också. Det är krig mellan olika folkgrupper i Syrien, Afghanistan och Eritrea. Det finns en 
kultur i dessa länder som skiljer sig från vår i Sverige. Deras kvinnosyn och respektlöshet 
mot liv. Det är vanligt förekommande med självmordsbombare. Bland annat terrorgruppen 
Al-Shabaab som håller till i Somalia. 

 Kan du förstå att MÄ tog illa upp av brevet?
Ja, han blev säkert inte glad när han läste det. 
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Jag anser att hets- och hatbrott har tillkommit för att tysta svenskar som är kritiska mot 
invandringen. Skämma svenskar till tystnad. Tomas Åberg som arbetar näthatsgranskare har 
jag också skrivit till. Jag har träffat honom i Ystad men han har inte anmält mig för något 
hittills. 

Jag erkänner inte att brevet skulle vara hat eller hets mot folkgrupp. Jag uttrycker inte något 
direkt hat mot personen eller mot någon från Somalia. Det jag vänder mig mot är att de skulle 
stänga museet. Jag har ingen personlig anledning att hata somalier. Jag har ingen anledning 
att hata somalier eller någon annan folkgrupp. 

Sandor FÖRNEKAR brott.

Sandor informeras om förenklad delgivning och förstår innebörden av den. 

Den hörde  har inga invändningar
Förhörssammanfattningen är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde. Förhöret 
avslutat kl 11:15. 
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Förhör
Slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Demokrati- och hatbrott 1 Rgn Syd
Diarienr

5000-K182626-21
Hörd person

Herold, Sandor
Personnummer

19511228-9334
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förolämpning
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Martin Palm
Förhörsdatum

2021-06-24
Förhör påbörjat

10:08
Förhör avslutat

10:31
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Slutförhör-Sandor

Förhörsledarens frågor, anteckningar och påståenden skrivs i kursiv stil. Svaren skrivs i 
normal stil

 Den misstänkte delges misstanken:
Förolämpning 2021-02-11genom att ha skickat e-post till målsägande med nedlåtande text 
riktad mot somalier.   

Då brottet utreds som ett potentiellt hatbrott kan straffskärpningsregel kunna komma att 
tillämpas vid eventuell rättegång. BrB 29 kap 2§.7
Sandor informeras om att han inte behöver yttra sig om misstanken och inte heller behöver 
medverka till utredningen av sin egen skuld enligt FUK12§.

Misstänkt informeras om rätten att få information om misstanken förändras.

Misstänkt får information om rätt att ta del av utredningsmaterial i enlighet med 23 kap. 18 § 
RB.

Den misstänkte informeras om att staten betalt kostnaden för en offentlig försvarare, men att 
den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.  

Sandor tillfrågas om han önskar försvarare vid eventuell rättegång och han svarar, 
Leif Silbersky

Sandor tillfrågas om han godtar att detta förhör hålls utan försvarares närvaro och han 
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svarar, ja. 

Har du något som du vill tillägga sedan förra förhör?
Nej det tror jag inte jag har. 

Inställning till strafföreläggande?
Nej.

Inställning till brottet? 
Förnekar brott. 

 Tillägg av Sandor efter uppläsning: 
Om det är så att jag får betala delar eller hela försvarskostnaden så avsäger jag mig 
försvarare.  

Den hörde har inga invändningar. Förhörssammanfattningen är uppläst utan invändningar 
från den hörde. Förhöret avslutat kl 10:31
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PM
Slutdelgivning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Demokrati- och hatbrott 1 Rgn Syd
Diarienr

5000-K182626-21
Uppgiftslämnare

Palm, Martin
Datum

2021-06-24
Tid

10:53
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Martin Palm

Uppgiften avser

Uppgift

Misstänkt har fått ta del av förundersökningen på Rättscentrum i Malmö 2021-06-24 
tillsammans med utredare Martin Palm. Sandor anses därmed blivit slutdelgiven och 
slutunderrättad.
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Demokrati- och hatbrott 1 Rgn Syd
Diarienr

5000-K182626-21
Skäligen misstänkt person

Herold, Sandor
Identifierad

Nej
Anledning

Uppgifter från anmälare
Personnr

19511228-9334

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2021-02-11 04:06 - 2021-02-14 19:11

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Silverviksgatan
Områdeskod

05040100800265
Brottsmisstankenr

POD50-BM2021-1130259380-65
Diarienr

5000-K182626-21
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0512
Brottsbeskrivning

Förolämpning
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2021-02-25
Beslutsfattare misstankebeslut

Bladlund, Isabelle
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2021-06-29
Namn

Herold, Sandor
Personnummer

19511228-9334
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Györ
Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0760440599: Mobiltelefon

Adress

Silverviksgatan 9

213 74  Malmö

Folkbokföringsort

Malmö
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2021-06-29
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

198000
Försörjningsplikt

-
Förmögenhet

0

Bidrag

Inkomst: Ca 16500kr/mån i pension.

Gift, fru har pension, men Sandor vet ej

hur mycket.

Hemmavarande barn under 18 år

0
Skulder

0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

267600
Taxeringsår

2018
Taxeringskontroll utförd av

Pa C. Svensson
Datum

2019-06-24
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