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Förord

I den här e-boken får du läsa om ett av världens mest banbrytande 
förbrytargäng. 

Under flera månader härjade ”bilbanditerna” i Frankrike och Bel-
gien. Det här var en stor samling politiska aktivister som begick 
sina brott för att få in pengar till den anarkistiska rörelsen. 

Under 1912 genomförde man de allra första bankrånen där bilar 
användes för att snabbt kunna fly. 

Den här texten beskriver hur ligan till slut sprängdes. Bokstavligen. 
Tusentals poliser och militärer omringade ligans medlemmar när 
de barrikerade sig i hus. 

Den här texten publicerades ursprungligen år 1912 i tidningen 
”Aftonbladet” med rubriken ”Bilapachernas höfding skjuter sig. En 
formlig belägring af hufvudkvarteret. Flera timmars gatustrider i 
Choisy. Dynamit måste användas”.   Texten publicerades anonymt. 

Eftersom den här texten skrevs i början av 1900-talet så innehåller 
den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har 
vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Förord
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Kapitel 1 – Bilapacherna i Frankrike

Bilapachernas
höfding 
skjuter sig

Den här texten publicerades ursprungligen år 1912 i tid-
ningen ”Aftonbladet” med rubriken ”Bilapachernas höfding 
skjuter sig. En formlig belägring af hufvudkvarteret. Flera 
timmars gatustrider i Choisy. Dynamit måste användas”.   
Texten publicerades anonymt. 

Natten till lördagen omringade Paris-polisen det hus i Choisy-
le-Roi, om hvilket man ändtligen fått veta, att det tjänat som tillhåll 
för automobilröfvarna. Tidigt i söndags morse öppnade förbrytarna 
eld mot polisen och ingenjörsoldaterna, som tillkallats för att spränga 
huset, samt sårade flera af dem. 

Kl. 11,15 f. m. lyckades det ingenjörsoldaterna att få två dynamit-
patroner att explodera vid huset, utan att dock murarna instörtade. 
Flera revolverskott hördes nu inne i huset, och då polisen antog, att 
röfvarna begått själfmord, trängde de in i huset samt funno ganska 
riktigt Bonnot svårt sårad och husets ägare Dubois död. 

Bonnot hade vid ankomsten till lasarettet redan dött af sina sår. I 
hans kläder fann man ett dokument, hvari han söker framställa sina 
medbrottslingar, i synnerhet Gouzy, som oskyldiga. Utan att beklaga 
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de brott han begått, låter han påskina, att han på sista tiden hufvud-
sakligen handlat af trots.

Liket af Dubois, som lär vara född i Ryssland och hvars riktiga 
namn man ej känner, hade tre sår, af hvilka ett var dödligt.

Bonnot hade fyra revolvrar på sig, då man fann honom. Vid 
transporten till lasarettet öfverföllo flera personer honom och miss-
handlade honom trots polisens närvaro.

Parisförstaden Choisy kan betecknas som ett fullständigt anar-
kistsamhälle. Där bor anarkisternas mecenat, millionären Fromen-
tin, och där äro gatorna uppkallade efter män sådana som Louise 
Michel, Krapotkin, Ferrer etc.

Det tyckes varit en formlig belägring, som iscensattes mot huset, 
där förbrytarna uppehöllo sig — ett automobilgarage vid rue Jules 
Vallés —, och senare telegram från Paris skildra den sålunda:

Säkerhetspolisens direktör Guichard hade mottagit flera under-
rättelser, som tydde på, att ett hus i Choisy-le-Roi, ägdt af anarkist 
Dubois, tjänade automobilröfvarna till gömställe. Tidigt i går morse 
lät Guichard omringa huset. Dubois skulle just begifva sig ut med 
en motorcykel, hvarför en af poliskonstaplarna genast vid ankom-
sten aflossade ett revolverskott, dock utan att träffa. Dubois svarade 
med flera skott och sårade därvid polisinspektören Arlan i armen. 
Guichard befallde nu, att man skulle upphöra med skjutningen och 
uppmanade Dubois att komma ut ur huset, men denne drog sig i stäl-
let tillbaka. Samtidigt aflossades från en balkong i huset flera revol-
verskott, af hvilka två poliskonstaplar blefvo svårt sårade. Guichard 
telegraferade nu till Paris efter förstärkning. Under tiden riktade po-
lisen i betäckning af träden en oafbruten eld mot huset, hvilken eld 
lifligt besvarades. Sedan förstärkningen anländt, besköts huset dels af 
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polisen, dels af republikanska gardets soldater med reguljära salvor, 
hvilka krossade alla fönsterrutorna. De belägrade läto emellertid sig 
icke hindra däraf från att skjuta. Slutligen lyckades det en löjtnant 
vid gardet att under betäckning af en lastvagn närma sig huset och 
anbringa en dynamitpatron därunder. Han kunde dock icke strax få 
patronen att explodera. Först vid tredje försöket lyckades det. Vid 
explosionen instörtade en del af huset, och omedelbart därpå slogo 
lågor fram. Skyddade af en vagn, ryckte flera poliser fram, och sam-
tidigt trängde en stor människomassa, som samlat sig, fram för att 
lyncha Bonnot. Polisen lyckades emellertid få honom upp i en au-
tomobil och förde honom till sjukhuset, där han en half timme efter 
ankomsten afled.

Händelsen hade lockat ut en mängd fotografer, däribland fle-
ra med kinematografapparater. Huset, som belägrades, ägdes af en 
såsom teoretisk anarkist känd millionär vid namn Fromentin, som 
grundlagt en anarkistisk koloni i Choisy-le-Roi.

Själf vistas han för närvarande i Marocko.
Underrättelsen om Bonnots död har af befolkningen mottagits 

med känslor af tillfredsställelse och lättnad. Nu återstår af bandet en-
dast Garnier och Vallet.

Bandet har nu i nära fem månader spridt skräck och fasa om-
kring sig. 

Det var i början af sistl. december, som bilapacherna för första 
gången officiellt läto tala om sig. Det gällde då mordet på bankbudet 
Gaby på rue Ordener. Polisen började genast efterforskningarna, och 
flera arresteringar företogos. Innan några egentliga resultat uppnåd-
des, uppträdde emellertid på nytt en apache-bil. Denna gång var det 
vid rue Havre, och nu kostade det en polis lifvet. Polisen fördubbla-
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de sina ansträngningar, och arresteringarnas antal steg enormt, men 
midt under denna jakt dyker apachebilen upp för tredje gången och 
de blodiga dramerna vid Montgeron och Chantilly utspelas, som 
kosta tre människor lifvet. Banditerna äro ännu på offensiven. Nu 
företagas åter en mängd arresteringar. Stein Riverton arresteras, li-
kaså Salicath, Carrouy och ”Raymond la science”. Men jakten efter 
Garnier och Bonnot fortsättes, och efter åtta dagars förtviflad jakt i 
Paris’ förstäder, hvarunder detektivchefen Jouin och hans folk nästan 
icke unnat sig tid hvarken att äta eller sofva, komma de till Ivry, där 
de besöka ”Hall populaire”, hvars innehafvare Gouzy länge i följd af 
sina anarkistiska tänkesätt varit misstänkt af polisen. Och i lägen-
heten ofvanför försäljningslokalen utspelas det blodiga drama, hvil-
ket vi redogjorde för i vårt lördagsnummer och hvilket slutade med 
att chefen Jouin blef ihjälskjuten och en af hans biträden illa sårad. 
Mördaren däremot, som var ingen annan än Bonnot, lyckades und-
komma den gången, men har nu träffats af sitt öde. Gouzy själf blef 
arresterad och undergick, nätt och jämt att blifva lynchad.
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Kapitel 2 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Apacher.
Ett allmänt namn för rånare, ungdomsgäng och brottslingar i Pa-
ris i början av 1900-talet. 

Bonnot, Jules.
[1876–1912] Fransk anarkist och bankrånare. Bonnot var ledare 
för ett gäng som genomförde det första rånet där man använde 
en bil vid kuppen. Han dödades under en skottväxling med polis 
och militär den 28 april 1912. 

Choisy-le-Roi.
En stad en mil sydost om centrala Paris. Choisy-le-Roi har i dag 
ca 46 000 invånare och är en del av storstaden Paris. 

Garnier, Octave.
[1889–1912] Fransk anarkist och bankrånare. Var med i gäng-
et som genomförde det första rånet där man använde en bil vid 
kuppen. Dödades den 14 maj 1912 under en sex timmars skott-
växling med olis och militär. 

Guichard, Xavier.
[1870–1947] Fransk polischef, arkeolog och författare. Guichard 
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blev polis 1892 och utsågs till chef för Frankrikes säkerhetspo-
lis 1912. År 1930 blev han chef för landets hela polismyndig-
het. I Georges Simenons böcker om den fiktive detektiven Jules 
Maigret så är Guichard dennes chef. 

Ivry-sur-Seine.
En förort till franska huvudstaden. Ivry ligger ca 5 kilometer 
sydost om centrala Paris. 

Kinematograf.
Namnet på den allra första typen av filmkameror. Kinematogra-
fen fungerade både som filmkamera och filmprojektor. Den an-
vändes första gången år 1895 i Paris. 

Riverton, Stein. 
[1884–1934] Pseudonym för den norske journalisten och förfat-
taren Sven Elvestad. Är framför allt känd för sina många deck-
are om den Oslo-baserade polisen (och senare privatdetektiven) 
Asbjörn Krag. Hans böcker såldes i rekordstora upplagor i både 
Norge och Sverige. 


