
När tryggheten 
försvann från Norra 
Söderbro 
 
För ett år sedan var Norra Söderbro 
ett samhälle som alla andra. En 
plats där familjer trivdes och barn 
växte upp. En plats där lokalen 
Gulan stod i centrum för 
ungdomars fritid. Två mord senare 
är tryggheten som bortblåst och 
ingen vågar sig längre ut.  
 
De regntunga molnen glider långsamt över 
det lilla samhället, liksom spanandes från 
ovan efter tecken på liv. På gator och torg 
ekar tystnaden. Några hungriga måsar 
kivas om resterna efter någons halvätna 
frukost som tryckts ner i en papperskorg. 
De sliter brödbitar mellan sig och skränar 
upprört när motståndaren vinner kampen. 
En trasig affisch hänger och fladdrar på en 
vägg. På affischen kan man läsa om 
Defcons senaste spelning på Gulan. 
Spelningen som visade sig bli den sista.  
I radhusköket några gator bort kokar Nina 
Andersson te. Hon brygger det i kanna och 
serverar det starkt, på gränsen till beskt.  
- Jag har aldrig förstått mig på folk som 
gör te på tepåsar, då kan man lika gärna 
dricka något annat, säger Nina bestämt.  
Det var hit till radhuset hon och hennes 
mamma och pappa flyttade för mindre än 
ett år sedan. Då drömde de om en nystart 
och en trygg plats att slå sig till ro på, efter 
en turbulent tid i en annan svensk småstad 
där några startade elaka rykten om Nina.  
- Att komma hit till Norra Söderbro kändes 
skönt på det sättet att jag kunde komma 
ifrån alla lögner som spreds om mig. 

Samtidigt är det ju alltid jobbigt att flytta 
och vi har flyttat många gånger, säger 
Nina samtidigt som hon vemodigt blickar 
ut genom fönstret och låter blicken vila på 
en övergiven gunga i radhusets lilla 
trädgård. 
 
Allt förändras  
- När vi först flyttade hit var det som 
vilken annan plats som helst. I skolan 
fanns hierarkierna och maktspelet, på 
fritiden fanns nästan inget att göra. Typisk 
svensk småstad. Sedan skedde det första 
mordet och det förändrade allt.  
Mordet som Nina berättar om var det på 
Niklas Hellberg, 21. Niklas försvann en 
helg i maj och hittades död flera månader 
senare i det idylliska och välbärgade 
området Stillheten.  
- Jag kände egentligen inte Niklas, men jag 
hade faktiskt träffat honom en gång, 
berättar Nina stillsamt. Han jobbade för 
min pappa precis innan han dog så en gång 
var han hemma hos oss. Efter att Niklas 
kropp hittades kände sig alla helt plötsligt 
mer otrygga, även om vi kanske ändå 
tänkte att det bara var en engångshändelse. 
Men så var det inte och när det andra 
mordet skedde drabbades jag på ett helt 
annat sätt.  
 
(Osv. Fortsätt på samma sätt) 
 
 

Fakta om Norra Söderbro 
 

● I Norra Söderbro bor cirka 18.000 
människor.  

● Samhället ligger på 
pendeltågsavstånd från Stockholm, 
cirka 4 mil norr om Stockholm 
city.  



● Orten är bland annat känd för sina 
elefantstatyer utanför 
kommunhuset.  

 


