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Som ledare för den 
ökända Gorbyligan 
utförde Anders 
Magnusson, 45, 
ett av Sveriges 
mest spektakulära 
bankrån genom 
tiderna. Men bakom 
rånarmasken fanns 
en kraschad man 
som det började 
snurra allt snabbare 
för.

I dag är han vd 
och tvåbarnsfar 
som ägnar sitt liv åt 
att betala tillbaka 
– och lära andra att 
hantera sorg.

– Jag önskar så 
klart att jag kunde 
ha saker ogjorda. 
Men jag försöker ta 
ansvar för det jag 
gjort.  

Mannen bakom  Gorbymasken
Expressen 4/1 1991.

bytte liv efter rånen: 
”Jag har haft nåden att överleva””Jag har haft nåden att överleva”
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Strax före klockan nio på morgonen 3 januari 
1991 rusar en av rånarna ut från valvet på 
SE-banken vid Odenplan i Stockholm iförd 
Gorbatjov-mask och med draget vapen. Han
fångas på bild av bankens övervaknings-
kamera. Strax därpå kommer Anders i en
likadan mask. 

Gorbyligan bar masker
med sovjetpresidenten 
Michail Gorbatjovs ansikte. 
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örsta arbetsdagen på året, den 
2  januari 1991, såg Anders 
Magnusson  och hans kumpan till 
att bli kvarglömda med flit i SE-
bankens bankvalv på Odenplan i 
Stockholm. De hade lyckats ta sig 

ner i valvet utan att bli sedda och gömt sig 
i valvets ventilationsanläggning. När bank-
valvet stängde började de systematiskt att 
tömma bankfack efter bankfack. Till sist 
hade de plundrat över 100 fack på briljanter, 
guld, värdepapper och pengar. De hade även 
fått upp bankens egna värdeskåp. Allt föstes 
ner i stora hockeytrunkar.

Strax före klockan nio morgonen därpå 
öppnade en kvinnliga bankanställd valvet 
och Anders Magnusson och den andra rå-
naren rusade ut och upp för trappan, iförda 
Gorbatjov-masker och med vapen i hand. 
Ute på gatan sköt de tre skott mot en bil när 
ett vittne försökte följa efter dem.

”Gorbyrånarna” försvann med sitt byte, 
tre väskor som vägde över 40 kilo styck, och 
innehöll i rena kontanter över tio miljoner 
kronor.

Den lyckade bankkuppen fick snabbt stor 
uppmärksamhet och har räknats som ett av 
de största och mest spektakulära rånen 
i Sverige.

Ingen dömdes för rånet och 
först nu, när brottet är preskri-
berat, har Anders Magnusson 
erkänt att det var hans huvud 
som var bakom en av Gorby-
maskerna.

– Jag hade läst i tidningen om 
en pensionär som blivit inlåst i 
ett bankvalv av misstag. Det var 
därifrån som jag fick idén, be-
rättar han.

Berättelsen om hur Anders 
Magnusson gick från att bli 
en av Sveriges grövsta brotts-
lingar till vd för ett eget företag 
och dagishämtande småbarns-
pappa är minst sagt brokig.

På våren, 1991, efter rånet, 
stod han på toppen av sin 
kriminella karriär.

De senaste fyra åren hade han begått 
grova stölder och kassaskåpskupper upp till 
fem gånger i veckan. Han var expert på att ta 
sig in genom väggar, klippa upp takplåt och 
baxa upp kassaskåp.

Och i takt med att brotten blev mer och 
mer avancerade blev Anders Magnusson allt 
mer avstängd mentalt.

När han såg tidningarnas löpsedlar gick 
det plötsligt upp för honom att det var han 
och medbrottslingarna som numera var den 
”undre världen, maffiavärlden” som han själv 
beundrat tidigare.

– Jag såg det fortfarande lite som pojk-
streck, försvarade mig med att det var fö-
retag och att de var försäkrade. Våra brott 
drabbade inga människor, tänkte jag då.

Åren som framgångsrik rånare gav 
honom  status och beundran. Spriten och 
 kokainet flödade. Ångestnätter söps bort. 
Halsen pryddes av guldkedjor och på armen 
satt dyra klockor. Många på Stureplan ville 
sola sig i hans kriminella glans.

Men snart skulle självsäkerheten bli hans 
fall.

Anders Magnusson rånande en konst-
handlare på Kungsholmen. I samma veva 
blev han angiven och efterlyst för rånet mot 
SE-banken.

Själv befann han sig i Malmö för att reka 
inför nästa stora kupp – mot en riksbanks-
transport. Och de hade god hjälp av folk på 
”den lagliga sidan” i samhället.

– Vi hade poliser som buggade polishuset 
åt oss med avlyssningsutrustning. Väktare 
som tipsade om körningar. Folk på banker-
nas utlandsavdelning som hjälpte till med 
transaktioner.

– Det var nästan lite läskigt. Man satt där 
som spindeln i nätet, berättar Anders Mag-
nusson.

Men kuppen mot riksbanken hann aldrig 
genomföras.

Hotellpersonalen i Malmö hade blivit 
misstänksam, sedan de strött pengar runt 
sig, och kontaktade polisen.

– Vore det inte för kokainet skulle jag nog 
ha klarat mig ute längre.

På hotellrummet fann polisen vapen, 
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F
ANDERS 
MAGNUSSON

ÅLDER: 45.
GÖR: Föreläsare 
och vd för Svenska 
Institutet för Sorg-
bearbetning
(www.sorg.se).
BOR: Villa i Bromma, 
Stockholm.
FAMILJ: Fru och 
två döttrar.
ÖVRIGT: Skriver 
på sin självbiografi.
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”Börje”, 59, berättar 
i Expressen den 4 
januari 1991 att han 
tror det hela är ett 
studentskämt när 
han ser männen 
i maskerna. Han 
följer efter rånbilen 
men efter 50 meter 
stannar bilen och 
en av rånarna hop-
par ur bilen och 
skjuter mot hans 
bil. En kula träffar 
i bilplåten men 
”Börje” klarar sig.

”Jag försvarade mig med att 
det var företag och att de var 

 försäkrade. Våra brott drabbade 
inga människor, tänkte jag då.”

masker  och annat som var avsett för det nya 
rånet. Men trots att Anders Magnusson höll 
på att gripas vek han inte undan.

– Har du sett ”Scarface”? Jag stod öga mot 
öga med åtta poliser och tänkte: Det här fixar 
jag.

När polisen stormade fram emot honom 
drog han vapen. Men det gjorde poliserna 
också. En kula träffade benet.

– Jag var full av hybris och kokain. Jag var 
ju välkänd hos polisen då och en ganska far-
lig individ.

På väg mot häktet i Stockholm flydde han 
från fångtransporten. Till sist greps han i en 
villa utanför Stockholm.

Anders Magnusson dömdes till 6,5 års 
fängelse för grovt rån och förberedelse till 
grovt rån. Bakom gallret blev han ren från 
droger och sprit och läste in gymnasiet.

– Jag insåg att jag inte kunde fortsätta 
med rån. I stället tänkte jag satsa på att bli 
ekobrottsling. Fängelsetiden är det värsta  
som jag har upplevt. Det kändes som att 
vara levande begravd. Jag blev väldigt bitter 
där inne, berättar han.

När han släpptes, efter drygt fyra år på 
fängelset Hall, återvände han till Stureplan.

– Nu är Gorby ute igen, sa folk när han 
passerade kön till Spy bar.

Anders hade samtidigt börjat läsa på 
Handelshögskolan. Han levde på pengarna 
från de gamla kupperna och gjorde inte 
några nya brott. Men många av de gamla 
vännerna var plötsligt borta.

– Jag höll på att bli helt ensam, vilket var 
min största rädsla i livet. Det hade bara varit 
spriten och brotten som förenat oss.

1998, när hans flickvän också 
lämnade honom, brast allt.

– Jag planerade att jag skulle 
skjuta henne, hennes nya kille, 
en kille som knivhuggit mig på 
kåken och killen som hade golat 
för polisen om Gorbyrånet. Till 
sist skulle jag skjuta mig själv. 
Men först skulle jag bara ta en 
bärs.

Vapnet, en 9-millimetare,  hade 
han fortfarande kvar.

Där kunde allt ha tagit slut, 
tänker han i dag. Men i stället för 
att fullfölja  planen satte han sig 
på motorcykeln och åkte upp till 
St Görans psykakut.  

Genom en självhjälpsgrupp fick 
han sen kontakt med en mentor, 
denne hjälpte honom med att sätta 
sig ner och rannsaka sig själv.

Den kallsvettande ångesten som 
han upplevde i sin lägenhet på 

han sen kontakt med en mentor, 
denne hjälpte honom med att sätta 
sig ner och rannsaka sig själv.

han upplevde i sin lägenhet på 

När Anders Magnusson 
greps på ett hotell i Malmö 
var han hög på kokain och 
drog vapen mot poliserna.
Han sköts i vaden och här 
är han på väg från sjukhuset   
i Malmö till Kronobergs-
häktet i Stockholm.
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Gorbyrånet fick enorm 
uppmärksamhet och 
rånarna fick hög status i den 
undre världen. Anders 
Magnusson fälldes aldrig 
för brottet. Först nu, när 
det är preskriberat, har han 
erkänt att det var han som 
var bakom en av maskerna.

FOTO: PATRICK PERSSON
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– Sorg är en naturlig del av livet. Men trots 
det finns det så stora kunskapsbrister i sam-
hället kring hur man hanterar den.

Förutom företaget ägnar han i dag 
mycket tid åt att föreläsa. Bland annat för 
poliser. Pengarna som han tjänar på fö-
reläsningar skänker han till sina tidigare 
brottsoffer genom en förening som han 
också grundat.

– Det är mitt sätt att försöka ställa till rätta, 
samtidigt som det inte känns bra att tjäna 
pengar på att prata om min kriminalitet.

Anders reparerade så småningom relatio-
nen med kvinnan som lämnat honom. De 
gifte sig och fick två barn. I dag lever han 
ett välordnat liv med hustrun och de två 
döttrarna i en villa i Bromma i Stockholm. 
 Dagarna är fyllda av familjeliv och arbete 
på kontoret i centrala Stockholm. Tiden vid 
Stureplan är sedan länge över.

Några rånoffer har han också träffat 
 genom medlingar hos polisen.

När han ser tillbaka på varför livet blev 
som det blev tror han att de många upp-
brotten i uppväxten spelade stor roll.

– Mina föräldrar var unga när de fick mig 
och inte alltid helt närvarande. Vi flyttade 
ofta och jag separerades i tidiga tonåren 
från min mamma, min syster och alla mina 
vänner. Jag bestämde mig för att aldrig bli 
övergiven eller beroende av någon igen.

I dag har Anders Magnusson varit nykter  
i över 5 400 dagar. Med döttrarna försöker  
han ta igen den brist på närhet han själv 
upplevde i uppväxten.

– Jag curlar dem med gott samvete. Och jag 
är glad över att de fick vara hemma de första 
åren och inte behövde gå på dagis för tidigt. 
Vi behöver en trygg och stabil anknytning till 
våra föräldrar tidigt i livet.

För Anders Magnusson 
finns inget annat sätt än att 
vara öppen med sitt förflutna.

– Barnen är mina guruer 
i livet och de som ger mig 
störst livsglädje. Om barnen 
 frågar mig om mitt gamla liv 
så svarar jag dem som det 
var. Ärlighet gör en fri.  
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Här låg bankens
10,7 miljoner
kronor.

Via ett skrivbord och 
en väggfast kläd-
hängare, klättrade 
rånarna in i det 33 cm 
breda blindutrymmet. 
Polisen tror att liga-
medlem nr 3 satte
tillbaka gavelväggen.

131 bankfack i de
här två skåpen
plundrades.

Dörren som
var olåst.

Kl. 08.45 öppnade personalen
valvdörren. Inget ovanligt
syntes genom den sista galler-
grinden. När också den öpp-
nades stormade rånarna fram.
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Gömstället

Här uppe låg
rånarna och
väntade på
att personalen
skulle gå hem.Över 100 bankfack plundrades 

systematiskt på briljanter, guld, 
värdepapper och pengar. Allt 
föstes ner i stora hockeytrunkar.

På väg från flyg-
platsen till Kro-
nobergshäktet 
flydde Anders 
Magnusson ur 
fångtransporten. 
Kort därpå greps 
han i en villa ut-
anför Stockholm 
och dömdes 
sedan till 6.5 
års fängelse 
för rånet mot 
konsthandlaren 
på Kungsholmen 
samt förberedel-
se till grovt rån i 
Malmö.

”Om barnen 
 frågar mig om 

mitt gamla liv så 
svarar jag dem 

som det var.”

Anders Magnusson och hans kumpan spenderade natten tätt intill lufttrumman i bankvalvet för 
att få luft och klara natten. Grafiken bygger på polisens uppgifter kring hur rånet gick till.

Vändpunkten kom när flickvännen 
lämnade honom. Anders planerade 
att skjuta henne. Men i stället för 
att fullfölja planen åkte han till 
St Görans psykakut.  

Sveavägen när han konfronterade 
sig själv bokstavligen droppade 
ner på papperet.

– Det var en oerhört smärtsamt 
och lång process. Men jag är tack-
sam för att jag har gjort den.

Anders Magnussons kropp är 
sargad av knivskärningar, skott-
skador, överdoser och bilolyckor. 
Näsan är ihopplåstrad med en del 
av revbenet. I huvudet har han ett 
hundratal stygn och skottskadan i 
vaden gör sig fortfarande påmind.

– Jag har haft nåden att över-
leva. Men det är inte min egen för-
tjänst, säger han.

Han inledde ett intensivt arbete 
med sig själv, med terapi, tolv-
stegsprogram och självhjälpsgrup-
per. Läste hyllmeter av självhjälps-
litteratur och för första gången 

mötte han människor som han känslomässigt 
kunde identifiera mig med.

– Det var en lycka att upptäcka att jag var 
alkoholist. Själv trodde jag att jag hade en 
hjärntumör, att det var det som mitt mora-
liska förfall berodde på. Jag insåg att mitt 
stora problem i livet var jag själv. Och alko-
holen.

Under de här åren tog också rånbytet slut. 
1,3 miljoner hade han själv konsumerat. Den 
resterande 2,3 miljonerna av hans byte och 
som han bett brottskumpanerna att förvalta 
medan han satt inne, hade försvunnit i dåliga 
placeringar och blåsningar, förklarar han.

– Vi var många kriminella som förlo-
rade våra pengar när de skulle placeras ut-
omlands. Då kändes det bittert, men i dag 
ser jag det som en gåva. Jag fick chansen att 
bygga upp ett nytt liv på ärlig grund.

2001 dog hans mamma i lungcancer. Han 
läste den amerikanska boken ”Grief reco-
very” om sorgbearbetning. Efter att ha blivit 
hjälpt själv av metoden som boken beskrev 
bestämde sig Anders för att översätta den för 
att kunna hjälpa andra i sorg.

2003 startade han Svenska institutet för 
sorgbearbetning.
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TEXT: TINA 
FRENNSTEDT

sondag@expressen.se

TEXT: TINA 

”Vi hade poliser som buggade polishuset åt oss 
med avlyssningsutrustning. Väktare som tipsade 

om körningar. Folk på bankernas utlands-
avdelning som hjälpte till med transaktioner.”
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