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Vad döljer polisen?
– Anhöriga till den dödsskjutne får ingen information
ALAFORS. Det har nu 
gått en månad sedan 
polisen sköt ihjäl Jerry 
Wiberg, 41, på Skyttel-
vägen i Alafors.

Omständigheten kring 
dödsskjutningen är fort-
farande mycket oklar.

Inte ens anhöriga har 
informerats om varför 
polisen sköt skarpt och 
träffade offret med fl era 
skott.

Varför? Den frågan har po-
lisen i Västra Götaland fort-
farande vägrat besvara när 
det gäller dödsskjutningen i 
Alafors. De hänvisar till för-
undersökningssekretess och 
hur länge man tänker göra 
det lämnas också obesvarat.

Det fi nns tämligen gott 
om vittnesuppgifter och un-
derhandsinformation kring 
händelsen i Alafors natten 
mellan måndag och tisdag 
2-3 juni. Det saknas dock ett 
antal större pusselbitar för 
att kunna ge en helt korrekt 
bild. Dessa har bara polisen 
tillgång till, men av någon 

anledning har de valt att läg-
ga locket på.

– Självklart känner vi att 
de döljer något. Deras be-
handling av oss har varit 
skandalös från början, be-
rättar Jerrys bror för Aleku-
riren.

När han kom till jobbet 
fi ck han höra att en man 
skjutits i Alafors. Platsen 
stämde överens med bro-
derns adress. Han kastade 
sig i bilen och åkte dit. Huset 
var avspärrat och polisen på 
plats ville inte svara på några 
frågor. Han får istället ringa 
polisens växel.

– När klockan är tio på 
förmiddagen får vi besked 
om att Jerry skjutits till döds. 
Notera att det var vi som ta-
git kontakt, inte som polisen 
sagt, att de höll inne beske-
det för att hinna informera 
oss. Han dödsförklarades 
redan kl 01.20 och skälet till 
att de ljög för tidningarna 
om att han först var skadad 
var för att de ville underrätta 
familjen först, men det ska 
alla veta, oss var det ingen 
som ringde!

 Familjen samlades hos 
pappan. Två poliser och en 
präst kom.

– De hade en lapp i han-
den där det stod att Jerry 
skjutits till döds. Vi hade 
tusen frågor om vad som 
hänt, men de sa att det var 
allt de visste. Ville vi veta 
mer skulle vi ringa 114 14? 
Total nonchalans. De har 
avrättat min bror och vägrar 
tala om vad som förorsakat 
skottlossningen. Vi reagera-
de kraftigt och tvingade po-
lisen att själva ringa och ge 
oss ett direktnummer till en 
kontaktperson. Det tog över 
en timme, men det har inte 
hjälpt. De svarar inte på en 
enda fråga.

Huset stormades
Huset i Alafors stormades 
under natten av en stor po-
lisstyrka. Inte heller den 
insatsen har kommenterats. 
Vad sökte de efter?

– Frågorna är många, men 
de få svar vi har fått har varit 
bristfälliga och ofta helt fel. 
Vi frågade efter hans hals-
band som han alltid bar, men 
något sådant hade rättsmedi-
cin aldrig sett. Det lät kon-
stigt tyckte vi och mycket 
riktigt, efter två veckor dök 
det upp. Vi fi ck tillbaka det 
med Jerrys blod på, tro inte 
att de hade gjort rent det för 

empati är det sista polisen 
har visat oss. Lika snurrigt 
var det när vi frågade hur de 
hade identifi erat honom. Via 
hans körkort fi ck vi till svar, 
men Jerry hade inget kör-
kort, berättar en anhörig.

Ett sista farväl
Familjen ville träffa Jerry 
och ta ett sista farväl, men 
fi ck först inte veta vart han 
förts. En ex-fl ickvän lyck-
ades hitta honom på Sahl-
grenska på torsdagen, men 
hon blev ensam om att få se 
honom. Besöken stoppades 
och det skulle dröja en vecka 
innan familjen fi ck ta adjö. 
Ex-fl ickvännen ska ha sett 
att Jerry skjutits med fl er än 
ett skott.

– Vi vill inte spekulera i 
detta, utan hoppas att po-
lisen ska berätta. Tyvärr så 
agerar de på ett sätt som gör 
det fritt fram för vilda fant-
asier. Det är inte bra för oss, 
men inte heller för polisen 
som alltfl er börjar ifrågasät-
ta. 

Vad vet ni om vad som 
hände den ödesdigra kväll-
en?

– Jerry hade varit arbetslös 
ett halvår, men hade precis 
fått besked om en ny anställ-
ning som asfaltsläggare hos 
Peab. Han var jätteglad och 
på kvällen kom hans kompis 
över. De fi rade och drack en 
del alkohol, men han använ-
de inga andra droger. Kom-
pisens hund försvann och de 
gav sig iväg för att söka rätt 
på den. De var båda kraf-
tigt berusade och förde en 
del oväsen. Jag tror de slog 
med trästavar på en soptun-
na. Samtidigt verkar det ha 
varit ett gäng nere vid bygg-
arbetsplatsen vid Solgården. 
Vittnen talar om att det 
därifrån ska ha kommit ljud 
från en misstänkt skottloss-
ning. Det är ju möjligt, men 
jag tror inte Jerry hade med 
den att göra. Han har dess-
utom inget skjutvapen. Han 
har ett gammalt hagelgevär, 
men det låg kvar i huset och 
var isärplockat, berättar bro-
dern. 

Polisen larmas
Polisen larmas vid 23.30 och 
när de kommer är det Jerry 
och hans kompis de möter på 

Skyttelvägen. 
– Det kan vara en olycklig 

omständighet, men på vilket 
sätt hotade de polisen så att 
de var tvungna att skjuta sju 
skott varav ett antal skarpa 
som dödade Jerry? Varför 
kan de inte redogöra för vad 
som hände? Det har gått 
en månad nu och de svarar 
knappt på tilltal, säger bro-
dern.

De enda spår av skottloss-
ning i Alafors det aktuella 
dygnet är sju tomhylsor från 
polisens vapen. Jerrys vän 
som greps för hot av tjäns-
teman och sedan släpptes fri 
har stora minnesluckor och 
har inte kunnat bidra till att 
tydliggöra bilden för anhö-
riga. Det råder också stor 
osäkerhet kring den yxa som 
polisen beslagtagit.

– Jerry hade två yxor och 

båda är kvar hemma, så vems 
är yxan? undrar brodern.

Bilden som medierna ti-
digt kablade ut föreställde en 
grovt kriminell.

– Det har varit fruktans-
värt att läsa. Jerry var en god 
vän som ställde upp. Han 
jobbade ofta som projektan-
ställd och kunde vara borta 
i tre månader för att lägga 
asfalt i till exempel Kalmar. 
Hans rutiner var därför inte 
som ”Svenssons”, förklarar 
brodern.

Enligt belastningsregist-
ret var Jerry Wiberg dömd 
för två trafi kförseelser. Han 
begravdes i torsdags i kret-
sen av hans närmaste. Frå-
gorna om varför lever dock 
kvar.

Tänk om allt var ett miss-
tag?
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Varför öppnade polisen eld? På vilket sätt hotades polisen?
Hur många skott träffade offret? Var?
På vilket sätt hotades polisen?
Vad letade polisen efter i huset?
Vad har man hittat?
Vems var yxan? DNA?
Vad var offret misstänkt för?
Vad motiverade den enorma insatsen i Alafors som till slut 
mynnade ut i att en berusad 41-åring sköts ihjäl?

Därför svarar inte polisen
STOCKHOLM. Myndighe-
ten lämnar inga detaljer 
i ärendet ”Jerry Wiberg” 
som sköts ihjäl av polis.

Chefsåklagare Lena 
Lithner leder utred-
ningen, men har tagit 
semester.

Först i augusti vän-
tas besked om polisen 
anses ha gjort rätt.
Lena Lithner, chefsåklagare 
vid riksenheten för polismål, 
har inte gått att nå för en 

kommentar i fallet om po-
lisskotten i Alafors. Hon har 
inväntat ett slutligt obduk-
tionsprotokoll från rättsme-
dicin.

– Med stöd av bland an-
nat detta kommer hon att 
ta ställning till om ärendet 
ska drivas vidare eller inte. 
Konkret handlar det om 
åklagaren anser att polisen 
har haft motiv att skjuta el-
ler ej, svarar istället Carina 
Nilsson-Jeppsson, chef för 
internutredningsenheten.

Vad vet ni om omständig-
heterna?

– Det pågår en förundersök-
ning och den råder det full se-
kretess runt så länge chefsåkla-
garen anser att det är berättigat.

Anhöriga har fortfarande 
efter en vecka inte fått veta 
varför sonen, brodern, pappan 
till en 11-årig son skjutits. Är 
det rimligt?

– Jag har inga kommentarer 
kring det. Vi har berättat för 
familjen om rutinerna och hur 
ärendet handläggs.

Polisens totala tystnad i fallet om skotten i Alafors som dödade 
41-årige Jerry Wiberg kan enligt familjen bara tolkas som att 
polisen döljer något. 

VÄLKOMMEN TILL EN NYSTARTAD
PERMOBILKLUBB I ALE!

PREMIÄR
Permobilklubben har sitt säte på Björkliden 
i Alafors. Den är till för alla som har en 
Permobil och som vill bryta sin isolering 
och få en trevlig gemenskap med andra. 
Risken att insjukna i demens minskar med 
30-40 procent hos äldre personer som 
sysslar med meningsfulla aktiviteter eller 
på annat sätt lever ett aktivt liv, visar de 
senaste årens forskning. Här talar vi inte 
om funktionsnedsättningar, utan här talar vi 
om att skapa funktionsförutsättningar som 
vi hoppas skall berika ditt liv med många 

trevliga upplevelser.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA MED?
Ring Åke Johansson tel 0708-64 13 86

eller skicka e-post till: bernt.sand1@hotmail.se


