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VI UTFÖR ALLT INOM BRANSCHEN
Plåtarbeten Takpannor Rännor, bleck, byggdetaljer
Reparationer Papptak, plåttak Helsvetsad takpapp m.m.
 

Sockeng. 89, Helsingborg  Fax 042-24 62 08

www.takochplatslageri.se

TAK & PLÅTSLAGERI I ÖDÅKRA AB
042-24 28 60  0706-39 89 40

”Vi tä
cker a

llt!”
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Ett reng jort och behandlat hustak

Kontakta oss idag för kostnadsfri offert

www.taktvattaren.se

förlänger livslängden och höjer värdet på ditt hus!

Kontor: 0413-35 60 30, Mobil 0708-21 01 22
Engtofta Ö.Strö, 241 91 Eslöv

VARNING

LM’s Vakthundar
0733-82 89 36

0418-43 06 94
info@lmvakthund.se

Landskronavägen 320
261 93 SAXTORP

www.lmvakthund.se

VÄLKOMMEN!

LM’s Vakthundar är ett
vakthundsorienterat

företag i Skåne,
specialiserade på

utsättning av välutbildade
vakthundar till företag.

Verksamhet i: MALMÖ
HELSINGBORG

LUND
LANDSKRONA

m.fl. orter

För personligt besök,
ring eller maila oss!
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Först ett stort tack till medlemmar-
na för förtroendet jag fått att fort-
sätta som ordförande ytterligare 
ett år. Jag ska göra allt jag kan för 
att motsvara era högt ställda för-
väntningar.

2011 kommer att bli ett spännande 
år för MPGI. Bland annat kommer 
den nybildade Beach-volleysektio-
nen att utveckla sin verksamhet. 
Det är kul att se att det finns goda 
möjligheter att starta ny verksam-
het. Beach-volleygänget har till 
och med ambitionen att vara en 
del av MPGI:s 100-årsfirande 2012. 
De försöker få möjlighet att arrang-
era det första officiella polis-SM:et 
i beach-volley nästa år. Vi från sty-
relsen ska göra allt vi kan för att 
stötta dem i deras önskan. Det vore 
helt fantastiskt att kunna samköra 

beach-volleyn med polis-SM i golf.  

Som ni förstår börjar förberedel-
serna för 2012 års jubileumsfirande 
redan nu. Vi ska verkligen försöka 
göra något spännande och minnes-
värt av jubileet. Vi önskar därför 
också att alla som har något his-
toriskt att bidra med, gamla foton, 
berättelser eller motsv., hör av sig 
till någon av oss i styrelsen.

 Nu är snart våren här med nya och 
fina möjligheter till friskvård och vi 
ser alla fram emot längre och var-
mare dagar och att vitsipporna ska 
slå ut i Skånes alla vackra boksko-
gar. Ut och njut av våren.

Ulf Sempert
Ordförande MPGI

Tidningen Skånepolisen 
har nu en hemsida.

Här hittar du bra 
information som rör 
tidningen. Du kan 
även ladda ner gamla 
nummer av tidningen 
(fr.o.m 2010).

Är det någon infor-
mation du vill ska ligga 
på hemsidan? Meddela 
Thomas Stenbeck.

pärm 4 - Skåp 1-2011

Ett busenkelt val
Gör ett tryggt och säkert val när du skall hyra bostad eller kontorslokaler.

Stena Fastigheter Malmö AB
Stortorget 9   211 22  MALMÖ   075 24 15 000   www.stenafastigheter.se

Jägersrovägen 204 / 213 77 Malmö / Tel: 040-650 02 00 / onrox.se

Onrox ger dig det du behöver när det gäller industriell elektronik, snabbt 
och effektivt. Oavsett om du behöver små serier eller serieproduktion så 

skräddarsyr vi produkter och lösningar för dig och ditt företag. 
Vad behöver du?

Nytt år Ny teknik?

Vi lyckades igen! Under 2009 återvann Sysav 96 % av allt 

avfall vi hanterade som material och energi.  Världsrekord?

   Genom att kombinera metoder och återvinna olika 

sorters avfall efter dess förutsättningar har vi besparat vår 

miljö 500 000 ton växthusgaser. Och försett Malmö-Burlöv 

med 60 % av fjärrvärmebehovet. 

Tack alla ni som sorterar ert avfall! Ni är vardagshjältar.  

96%. Igen.

• 

• REPARATIONER AV BUCKLOR

• SOLFILM

Blästergatan 5 – 212 22 Malmö
Telefon 040-41 09 20

Henrik 0709-40 10 99

www.awtech.se

FÖRSÄKRINGSSKADOR

• LACKERING

• REKONDITIONERING

/ PARKERINGSSKADOR

Jens 0737-30 33 17
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nen och som alla är aktiva inom Mal-
mö Beachvolleyboll Club (MBC). Men 
vid tillfällen kommer vi även kunna 
bjuda in utbildade och välmeriterade 
tränare till diverse gästspel, för att 
ytterligare höja kvaliteten på trä-
ningarna. Givetvis kommer det spelas 
en hel del matcher då vi träffas, men 
vår erfarenhet skvallrar om att med 
grundläggande teknikträning och 
viss teoretisk genomgång, blir spelet 
betydligt bättre och roligare. 

Inga proffs
Träningarna kommer vara på nybör-
jarnivå. Tanken är att locka de inom 
MPGI som kanske har viljan att börja 
men aldrig riktigt vågat pga. av att de 
trott att de inte kan eller duger. ”Jag 
kunde ju i skolan med det var ju så 
många år sedan.”  Vår erfarenhet är 
att man under kort tid blir en hyfsad 
beachvolleybollspelare med lite extra 
träning och vilja. 

Skillnaden mellan beachvolleyboll 
och volleyboll är att underlaget är 
sand och inte hårt golv och att man är 
två spelare och inte sex spelare i varje 
lag. I övrigt är plan och nät samma 
storlek och reglerna lika.   

Målet med varje säsong kommer 

att vara ett polis-SM, som ännu så 
länge enbart är inofficiellt, men vår 
förhoppning är att sporten skall spri-
das till andra områden och myndig-
heter, så den i framtiden kommer att 
tas upp inom det nationella polisi-
drottsförbundet. I år kommer inof-
ficiella polis-SM att avgöras i Västra 
Hamnen i Malmö (precis som det rik-
tiga beachvolley-SM!) och det har re-
dan visats intresse från ett flertal Gö-
teborgskollegor, som är sugna på att 
försvara sin seger, samt att få delta 
vid en lika trevlig fest som förra året. 
Kontakter har även tagits med Stock-
holm som har flera duktiga utövare, 
men fortfarande inte har någon sek-
tion, så vitt vi vet.

Träningstider
Vintertid tränar vi fredagar kl. 12-14 
på Bellevuestadion, Bollspelsvägen 3, 
Malmö. Inomhusverksamheten kom-
mer att bedrivas fram till mitten av 
maj, sedan räknar vi med att vädret 
tillåter utomhusspel. Utomhusspe-
let bedrivs vid Scaniaparken i Västra 
Hamnen eller på gamla IP i Malmö. Ti-
der för utomhusverksamheten kom-
mer att fastställas senare.

Intresserad?
Är du sugen på att vara med?
Skicka ett mail till:
goffin@hotmail.com och anmält ditt 
intresse, så kommer du varje vecka 
att få ett mail med en inbjudan till 
veckans träningstillfälle. Har du frå-
gor om något så tveka inte att kon-
takta Arnauld Goffin 0708-94 29 29 
eller Kalle Johansson 0735-30 99 76.

Arnauld Goffin

Förra sommaren så var en av de mest 
naturliga samlingsplatserna för dag-
lediga kollegor beachvolleybollplaner-

na nere i Västra Hamnen i Malmö, all-
deles i närheten av Scaniabadet. Vissa 
dagar var det omkring 20 kollegor 
som spelade beachvolleyboll, solade, 
badade och umgicks på och bredvid 
planerna.

I början av september var vi fyra 
Malmökollegor som blev uppbjudna 
till Göteborg på inofficiella polis-SM i 
beachvolleyboll. Det hela slutade med 
att vi kom hem med en inofficiell sil-
vermedalj och med ett mycket välor-
ganiserat arrangemang i minnet. Då 
väcktes tanken på att, precis som Gö-
teborgspolisens idrottsförening, star-

ta en beachvolleybollsektion inom 
MPGI. Efter att ha spånat lite på hur 
det skulle kunna se ut och lagt fram 
ett förslag till MPGI:s styrelse, fick vi 
i början av februari genom beslutet 
att skapa en beachvolleybollsektion 
inom MPGI.

Vår idé är att kollegor inom Skå-
nepolisen, poliser som civilanställda 
som är medlemmar i MPGI, ska kunna 
träna och spela beachvolleyboll ihop, 
både under sommartid nere i Västra 
Hamnen och under vintertid i inom-
hushallen på Bellevuestadion. Trä-
ningsdelen kommer i första hand att 
ledas av oss som dragit igång sektio-

BEACHVOLLEYBEACHVOLLEY

Laguna Beach
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Morgonen den 29:e November bjöd 
på ett ordentligt snöoväder så efter 
en liten försening kom vi äntligen 
iväg. Eller nästan alla; två stycken var 
insnöade och fick stanna hemma.

Efter reduceringen åkte 9 spelare 
iväg, inklusive målvakten Malin Ha-
gert. De övriga spelarna var Malin 
Rafton, Caroline Svensson, Mikaela 
(numera) Ek, Malin Sjöblom, Hanna 

Olsson, Marie Andersson, Karin Lago 
och Terese Lundström. Vi hade tränat 
ett par gånger tillsammans och det 
har känts riktigt bra. Alla var taggade 
och nyfikna på de andra lagen. 

Tyvärr missade vi herrlagets första 
match men vi hann i alla fall upp till 
Varberg till vår första match som var 
mot värdarna Halland. Efter att några 
lag dragit sig ur spelade vi även an-

dra matchen mot Halland. Vi vann 
den första matchen med 4-2 och den 
andra matchen med 5-1 så vi låg ste-
get före hela tiden. En mycket bra dag 
och alla var på gott humör på banket-
ten som ägde rum på kvällen på kur-
ortshotellet. Då vi efter segrarna blev 
bästa laget i gruppen mötte vi 2:orna 
Västerås dagen efter. En mycket fy-
sisk match som slutade 5-1 till oss.

Ersättning för
skrivna artiklar

Tips när man skriver!
Lägg gärna in någon mellanru brik i 
texten för att lätta upp den. Glöm inte 
ange vem som skrivit artikeln och be-
skriv (kort) vad bilderna föreställer, el-
ler vilka personer som är med på bild.

Thomas Stenbeck / red sekreterare.

Medlems-
lotteriet

MPGI har under en längre tid haft ett med-
lemslotteri. Vid årsmötet den 28 februari 2011 
företogs den sista dragningen.

Vi avslutar härmed 
lotteriet och kom-
mer eventuellt i 
framtiden att åter 
starta upp.

Thomas Stenbeck / 
MPGI

Skriv i tidningen!
Sportövningar, -tävlingar, reseupplevelser, mötesreferat- /
verksamhetsberättelser, musikkårsspelningar, sommar-, vinter-,
vår- och höstaktiviteter. Ja, listan kan göras lång. Allt detta är
exempel på vad man kan skriva om i tidningen.

Det behöver inte vara långa berättelser, utan kan vara vad som
helst, som någon vill berätta för andra poliser/polisanställda
i Skåne.

Manusstopp för det redaktionella materialet är måndagar i vecka:
11 till nr 1-2011, 21 till nr. 2-2011, 35 till 3-2011, 45 till 4-2011.

Material mailas till Thomas Stenbeck: thosten@glocalnet.net

Foto i tidningen!
Bilder piggar alltid upp i tidningen.
Glöm inte att ställa in kamerans inställning på:
högsta upplösning & största storleken på bilden.

Dålig upplösning = små bilder i tidningen.

Om ni väljer att montera in bilderna i samma dokument
som texten, ska bilderna även bifogas som separata bildfiler.
Om bilderna inte bifogas separat, är den höga upplösningen
som kameran är inställd på, gjord i onödan.
Bilder med hög upplösning väger cirka 2-5 MB / styck.

INNEBANDYINNEBANDY
PolisInnebandy-SM i Varberg 2010!

Överst från vänster: Hanna Olsson, Terese Lundström, Caroline Svensson  Mittenraden: Malin Rafton, Malin Sjöblom, Karin Lago, Mikaela Ek, 
Marie Andersson  Målvakt: Malin Hagert

Ge Din idrottsförening lite tillskott i kassan. Vi 
premierar artiklar som kommer från medlemmar 
i andra idrottsföreningar än MPGI.

Den idrottsförening där artikelförfattaren till-
hör erhåller således ett bidrag att användas till 
valfritt ändamål.
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TACK!Tack till alla kollegor och chefer som stöttat mig 

med gåvor och kramar och hälsat på under min 

sjukhusvistelse

Karin Lago

Grattis!
Nya vinnare i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Följande personer har vunnit varsin X-tube,
som skickas ut till vinnarna.

Vad är Rör-på-dig-tävlingen?
Cykla eller gå till och från arbetet eller delta i någon fysisk 
aktivitet under din fystimme. Då kan du vinna pris genom 
att fylla i och skicka in Rör-på-dig-korten, som du hittar 
på Intrapolis under Personalentré – Friskvård – Lokal in-
formation och Rör-på-dig-tävlingen.
Fyll i kortet med ett kryss i rutan för rätt datum när du 
har varit fysiskt aktiv i minst 20 minuter (sammanlagt) 
den dagen. Aktiviteten ska upplevas som något ansträng-
ande. Du är med i utlottningen även om du bara skulle ha 
ett kryss för hela månaden. Det är bara du och ditt sam-
vete som bestämmer!!! 

Kortet skickas till Personal- och arbetsmiljösektio-
nen, Liselott Hedenskog genom internposten.

Lycka till önskar Liselott Hedenskog, Idrottskonsulent

DRAGNINGDRAGNING
 i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Håkan Bring, POMS 
Yvonne Karlsson, POSS 
Roland Larsson, PONS 
Tommy Larsson, EBM 
Arne Andersson, POSS 

Eva Sari, stabsavd 
Camilla Sandell, LK 
B-A Anderzon, PONS 
Ann-Christine Pella, POSS 
Viggo Pettersson, POMA

Namn:

Arbetsplats:

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31 Månad:

Rör på Dig!Cykla eller gå till/från jobbet,
eller delta i någon fysisk aktivitet

Delta i utlottning av priser.

Sätt kryss i rutan vilka dagar i månaden Du varit aktiv.

Börja NU!

under din fystimme.
Aktiviteten ska ha pågått under minst 20 minuter och

upplevas något ansträngande. Skicka korten till 

P- och arb.sek. Liselott Hedenskog.

Finalen!
Återigen mötte vi Halland, taggade till tänderna! Vi hade 
vunnit mot dem två gånger tidigare så självförtroendet 
var det inget fel på, vi var dock överens om att Inte under-
skatta dem! Vi hade sett att Halland hade fått tillskott för 
dagen av en mycket skicklig center. Men en enda spelare 
skulle inte få ändra på vårt vinnande spel. Herrlaget sup-
portade från läktaren vilket var kul! Matchen blev jämn 
med många hårda närkamper. Vi drog på oss några onö-
diga utvisningar men klarade boxplay bra. Spelat svängde 
fram och tillbaka och Halland lyckades även kvitterade 
till 3-3 i tredje perioden, och sista perioden blev också en 
riktig kämparperiod! Med mindre än 5 minuter kvar gjor- de vi 4-3  vilket vi också höll matchen ut och segern var 

vår! SM-Guld till Malmö! Terese vann skytteligan med 7 
gjorda mål i turneringen och berikades med en ny klubba. 
En som kan användas i Gävle nästa år då vi självklart ska 
försvara vårt guld!

//Malmös innebandydamer
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Lördagen den 20 november var jag i 
Halmstad för att deltaga i Polis-SM i 
simning som ensam representant från 
Malmö. 

Tävlingen var mycket väl organise-
rad med en hel del imponerande resul-
tat, både av yngre men framförallt av 

lite äldre förmågor. Den simmare som 
imponerade mest på mig var Urban 
Bergqvist tävlande för Göteborg som 
ställde upp i samtliga grenar, starkt 
jobbat! 

Kvällen avslutades på Hotell Mår-
tensson med en trevlig kamrat middag. 

I år avgörs tävlingarna i Göteborg 
och kan bara hoppas på betydligt bätt-
re uppslutning, skärpning simmare!! 

Vänlig Hälsning 
Fredrik Engdahl

SIMNINGSIMNING
Efter en riktigt låååång vit vinter börjar det äntligen bli 
plusgrader och golfsäsong. I skrivandets stund är det fort-
farande vitt på banan. I augusti 2012 däremot när Polis-SM 
spelas på Tegelberga golfbana vågar vi lova att förutsätt-
ningarna för golf skall vara de bästa.
 
Varför inte passa på att redan under denna säsong bekan-
ta dig med banan som står som värd för Polis-SM 2012. 
Banan är ritad av Peter Chamberlin och beskrivs som en 
böljande skotsk hedbana. Med andra ord inte mycket träd, 
ganska stora höjdskillnader och vinden spelar alltid en av-
görande betydelse. Banan ligger 5 minuters körväg söder 
om Sturup / Svedala. 
SM är en kul möjlighet att få mäta sina krafter med de allra 
bästa och se hur långt det bär. Banförhållanden i absolut 
toppskick, alla med samma förutsättningar och en vinnare 
– kanske du?

SM är även en möjlighet att få mäta sina krafter mot sina 
kompisar. Vem är bäst i Ystad? Kristianstad? Helsingborg? 
Lund? Malmö? Eller vem är bäst på Lkrim, PONV, POMA 
osv. Det brukar alltid vara mycket prestige i tävlingen, i 
tävlingen. 

Provspela Tegelberga så vet du vad som väntar. Många 
som har spelat banan säger att man får många extra slag, 
jag brukar säga – du behöver dem. 

Information om framåtskridandet kommer fortlöpande 
att spridas, dels via tidningen Skåneidrott och dels via In-
trapolis där en egen SM-sida kommer att startas upp i god 
tid före tävlingen.

Mats Jennby/text – Lars Mahler/Foto

GOLFGOLF
Håll ut – det blir golf i år också! 

Arrangörsgruppen:
Mats Jennby Huvudansvarig
Anders Ottosson Huvudansvarig
Göran Holmberg Ansvar för sponsring
Mats Hansson Ansvar för sponsring
Lena Öbrink Ansvar för boende/bankett
Jan-Ingvar Nilsson Ansvar för boende/bankett
Jan-Olof Olsson Ekonomiansvarig
Lars Mahler Ansvar för Intrapolis/
 webbpublicering

Polis SM i simning, november 2010
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Plac.	 	 resultat
100	fritt	H-29	 	
1	 Daniel	Westman	 Stockholm	 			55,32
2	 Richard	Ohlsson	 Göteborg	 			55,83
3	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 1,19,22

50	fritt	D	-29	 	
1	 Cathrin	Carlzon	 Stockholm	 28,86
2	 Kristina	Gunnarsson	 Göteborg	 34,93

50	fritt	H	30-39	 	
1	 Patrik	Isaksson	 PHS	 24,47
2	 Fredrik	Seidevall	 Norrortspolisens	IF	 24,74
3	 Mattias	Andersson	 Göteborg	 24,94
4	 Fredrik	Engdahl	 Malmö	 27,19
5	 Linus	Ek	 SKL	 33,36
6	 Samuel	Nilsson	 SKL	 37,22

50	fritt	D	30-39	 	
1	 Sofia	Andersson	 SKL	 30,10
2	 Jannike	Gårdmo	 Göteborg	 30,74

50	fritt	H	40-49	 	
1	 Mats	Norlin	 Stockholm	 27,81
2	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 35,99
3	 Bo	S	Carlsson	 Göteborg	 41,32

50	fritt	D	40-49	 	
1	 Carina	Tranell	 SKL	 41,90
2	 Ing-Marie	Lundgren	 SKL	 43,91

25	fritt	H	50-	 	
1	 Bernt	Zarnowiecki	 Göteborg	 12,68
2	 Peter	Johansson	 Göteborg	 14,16
3	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 14,62
4	 Lennart	Palm	 Göteborg	 15,53
5	 Tage	Ödlund	 Strömstadpolisens	SIF	 20,35
6	 Stefan	Klintberg	 Köpingpolisen	 20,41

100	bröst	H	-29	 	
1	 Richard	Ohlsson	 Göteborg	 1,11,28
2	 Micko	Mäkinen	 PHS	Sthlm	 1,15,69

50	bröst	D	-29	 	
1	 Cathrin	Carlzon	 Stockholm	 1,23,76

50	bröst	H	30-39	 	
1	 Patrik	Isaksson	 PHS	 30,08
2	 Mattias	Andersson	 Göteborg	 32,82
3	 Samuel	Nilsson	 SKL	 42,30
4	 Linus	Ek	 SKL	 42,64

50	bröst	D	30-39	 	
1	 Sofia	Andersson	 SKL	 39,60
2	 Jannike	Gårdmo	 Göteborg	 43,55

50	bröst	H	40-49	 	
1	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 41,16
2	 Bo	S	Carlsson	 Göteborg	 43,71

50	bröst	D	40-49	 	
1	 Ing-Marie	Lundgren	 SKL	 49,12
2	 Carina	Tranell	 SKL	 51,47

25	bröst	H	50-	 	
1	 Bernt	Zarnowiecki	 Göteborg	 15,90
2	 Peter	Johansson	 Göteborg	 16,06
3	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 17,42
4	 Lennart	Palm	 Göteborg	 21,56
5	 Stefan	Klintberg	 Köpingspolisen	 21,78
6	 Ingmar	Nilja	 Halmstad	 21,91
7	 Tage	Ödlund	 Strömstadpolisens	SIF	 22,86

50	rygg	D	-29	 	
1	 Cathrin	Carlzon	 Stockholm	 35,06
2	 Kristina	Gunnarsson	 Göteborg	 43,43

50	rygg	H	30-39	 	
1	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 45,56

50	rygg	D	30-39	 	
1	 Jannike	Gårdmo	 Göteborg	 38,16
2	 Sofia	Andersson	 SKL	 38,28

50	rygg	H	40-49	 	
1	 Mats	Norlin	 Stockholm	 34,19
2	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 45,88
3	 Tage	Ödlund	 Strömstadpolisens	SIF	 1,01,12

100	fjäril	H	-29	 	
1	 Micko	Mäkinen	 PHS	Sthlm	 1,08,01

50	Fjäril	D	-29	 	
1	 Cathrin	Carlzon	 Stockholm	 31,95
2	 Kristina	Gunnarsson	 Göteborg	 40,19

50	fjäril	H	30-39	 	
1	 Mattias	Andersson	 Göteborg	 27,19
2	 Fredrik	Seidevall	 Norrortspolisens	IF	 27,95

50	fjäril	D30-39	 	
1	 Sofia	Andersson	 SKL	 34,30
2	 Jannike	Gårdmo	 Göteborg	 34,52

100	medley	H-29	 	
1	 Patrik	Isaksson	 PHS	 1,02,49
2	 Daniel	Westman	 Stockholm	 1,04,88
3	 Richard	Ohlsson	 Göteborg	 1,05,20
5	 Micko	Mäkinen	 PHS	Sthlm	 1,11,32
6	 Cathrin	Carlzon	 Stockholm	 1,15,44

75	medley	H	40-49
1	 Mats	Norlin	 Stockholm	 			55,52
5	 Peter	Johansson	 Göteborg	 1,00,38
4	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 1,06,12

75	livräd.		-29	 	
1	 Cathrin	Carlzon	 Stockholm	 1,08,23
2	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 1,13,92

50	livräd.	H	30-39	 	
1	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 51,62
2	 Samuel	Nilsson	 SKL	 56,46

50	livräd.	H	40-49	 	
1	 Bernt	Zarnowiecki	 Göteborg	 			42,16
2	 Peter	Johansson	 Göteborg	 			46,52
3	 Urban	Bergqvist	 Göteborg	 			55,80
4	 Tage	Ödlund	 Strömstadpolisens	SIF	 1,20,89

3x50	fritt	H	 	
1	 Stockholm	 Stockholm	 1,15,96
2	 Göteborg	1	 Göteborg	1	 1,18,88
2	 Sthlm/Göteborg	mix	 SG1	 1,38,19
4	 Göteborg	2	 Göteborg	2	 1,40,56
5	 SKL	 SKL	 1,58,06

3x50	medley	H	 	
1	 Stockholm	 Stockholm	 1,31,74
2	 Göteborg	1	 Göteborg	1	 1,35,84
3	 SKL	 SKL	 1,54,53
4	 Sthlm/Göteborg	mix	 SG1	 1,55,50
5	 Göteborg	2	 Göteborg	2	 1,58,40R

ES
U
LT

A
T 

PS
M

 s
im

n
in

g
    
    
  



12  Skånepolisen Sport och Fritid  1-2011 Skånepolisen Sport och Fritid  1-2011 13

MINNESALBUMMINNESALBuM
Engelska bobbies besöker Trelleborg

Ur ett

International Police Association är en 
världsomspännande kamratförening 
för polisanställda. Organisationen bil-
dades år 1949 i London. En svensk sek-
tion anslöts år 1958. Inom Trelleborgs 
polisdistrikt bildades fem år senare 
landets första IPA-grupp. Ett femton-
tal medlemmar anslöt sig omedelbart, 
vilka vid konstituerande sammanträ-
de valde en styrelse bestående av: Ber-
til Lowe, ordförande, Ove Möller, kas-
sör. och undertecknad initiativtagare, 
Rune Skarvik, sekreterare.

International Police Asssociation val-
språk: “Servo per Amikeco”, är espe-
ranto och betyder “Tjäna genom vän-
skap”. Ett enkelt sätt att hjälpa någon 
i varierande situationer.

Det var en dag på våren 1964 då 
jag fick ett telefonsamtal från IPA:s 
svenske generalsekreterare, som då 
var kriminalinspektören Stig Anders-
son i Malmö. Han ställde en direkt 
fråga: ”– Kan Trelleborgsgruppen stå 
som värd för en grupp på tjugo kollegor? 
Tio av dem kommer från Metropolitan 
Police i London, medan de övriga är de-
ras svenska värdar. Vi beräknar anlända 
till Trelleborg vid 10-tiden i morgon för-
middag. Ni får gärna bjuda på lunch och 
visa oss runt i staden. Vi har problem att 
sysselsätta engelsmännen. Ja, du förstår 
själv – hör av dig!”

Bertil Lowe och Ove Möller kon-
taktades. Båda blev genast entusi-
astiska över det aviserade besöket, 
poliskommissarien Gösta Rydenhök 
likaså. Han tillfrågades om eventuell 
ledighet från tjänsten under besöket. 
Han besvarade inte frågan, men för-

klarade istället: ”– Nu har det äntligen 
börjat röra på sig i de internationella kon-
takterna.”

Planering
En guidning i Trelleborgs centrum 
var kostnadsfri och lätt att genom-
föra, men hur anordna en lunch för 
tjugo personer? Ur ekonomisk syn-
punkt var detta en än svårare uppgift. 
Gruppens kassa innehöll några kro-
nor, avsedda för inköp av frimärken. 
Varifrån skulle vi få pengar, så att vi 
kunde ta väl hand om gästerna under 
besöket? Det var frågan. Vid närma-
re eftertanke och funderingar kring 
talesättet “Sveriges port mot Konti-
nenten”, insåg jag plötsligt, att det 
förestående polisbesöket borde be-
kostas av stadens budgeterade medel. 
Förmodligen fanns ett konto under 
rubriken: ”Oförutsedda utgifter vid 
turistbesök.”

Kommunalrådet Agne H. Anders-
son, som tidigare visat sig vara en 
erfaren man i skilda frågor, kontakta-
des. Efter min föredragning, löd hans 
svar kort och gott: ”Ni får sexhundra 
kronor till lunchen.” En obeskrivlig 
lättnad kändes i mitt bröst. Jag kun-
de meddela generalsekreteraren, att 
gruppen var välkommen till Trelle-
borg.

Nästa åtgärd
Var skulle lunchen intas? Jo, natur-
ligtvis i sommarrestaurangen Sol-
fjädern, som låg vackert vid stadens 
hamninlopp. Vid kontakt med restau-
rangchefen, erbjöd denne sin vanliga 
räddningsmåltid, bestående av en väl 

utbankad, panerad wienerschnitzel, 
gröna ärtor, två glas rödvin och kaffe 
med kakor. Hela kalaset skulle kosta 
sex hundra kronor för tjugo perso-
ner. Fantastiskt! Problemet var löst! 
– trodde jag…

Gästerna anländer
På utsatt tid anlände gästerna från 
Malmö. Efter presentation begav sig 
sällskapet med Bertil Lowe som guide 
på en promenad genom stadens cen-

trala delar, där sevärdheter visades.
Efter besöket var det dags att 
äta lunch. Sällskapet forslades 

med bussar till restaurang 
Solfjädern. Där stod lång-

borden redan dukade. 
Måltiden serverades 

och intogs med god 
aptit. Plötsligt ställ-

de Gösta Rydenhök 
en så kallad rak 
fråga till några 
engelsmän som 
satt mitt emot 
honom: – ”Do 
you use to drink 
alcohol to wie-
nerschnitzel?”

– ”Oh, yes!” 
löd svaret. Med 
en huvudvrid-
ning åt hö-
ger mötte jag 
Gösta Ryden-
höks frågande 
blick: – Har 
vi pengar till 
snaps? Han 
fick inte nå-
got svar! ty 

jag råkade 
samtidigt 

få en bit 

schnitzel i vrångstrupen, vilket för-
anledde en besvärande hosta.

Jag hann i alla fall uppfatta, när 
han beställde snapsar till dem som 
önskade! En stund senare satt de eng-
elska gästerna med spetsglas Renat 
brännvin framför sig –och det skulle 
bli flera.

Jag kunde se situationen framför 
mig, när jag skulle betala notan. In-
såg genast att ytterligare kontanter 
omedelbart måste anskaffas. Beslöt 
att lämna bordet under pågående 
måltid, varpå jag på nytt ringde upp 
vår välgörare, kommunalrådet. Han 
behövde inte tänka länge, utan gav 
genast ett snabbt och positivt besked: 
– Ni kan förvänta förnyad tillförsel av tu-
ristmedel!

Minns nu inte summans storlek, 
men under stor lättad kunde jag åter-
vända till min plats vid bordet. Där 
hade wienerschnitzeln hunnit kallna 
och såsen hade fått skinn.

Under sammankomsten förekom 
livliga diskussioner i skilda ämnen. 
Ljudnivån blev efter hand allt hö-
gre. Den som satt tyst lyssnade, insåg 
snart att samtalen förekom på både 
engelska och svenska, ibland också 
som en blandning av både och, gärna 
med tyska låneord som en hjälp på 
traven.

Tiden led och det hade började 
skymma över hamn och hav, och 
några timmar senare lämnade säll-
skapet restaurang Solfjädern. Det var 
en nöjd samling polismän, som mätta, 
glada och tacksamma, tog avsked av 
oss inför sin vidare färd till Malmö. 
Vi andra, som representerade Trelle-
borg, kände stor belåtenhet över att 
ha levt upp till valspråket: ”Servo per 
Amikeco”, medan en varm tanke gick 
till kommunalrådet Agne H. Anders-
son, som genom rådiga beslut lämnat 
oss god och värdefull hjälp.

Rune Skarvik 
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var spänd högt över den strida Uru-
bambafloden. Efter en kort vandring 
kom vi till nationalparkens vaktkon-
tor. Det skulle betalas en parkavgift 
samtidigt som vi räknades in efter-
som det inte fick vistas för många 
vandrare på leden. Därefter bar det 
uppför branta bergsidor och längs 
smala stigar. Vår packning bestod av 
”lätt-packning”. Våra bärarna, som 
var inhyrd lokalbefolkning, hade gått 
i förväg med mat, tält och våra sovat-
tiraljer. Vädret var fint, men i slutet 
av första dagsvandringen var vi uppe 
i molnen. Vid 17.00-tiden var vi fram-
me vid Yuncachimpa på 3 500 möh 
och kände oss lagom möra i kropp 
och ben. Bärarna hade då rest tälten 
på en liten gräsplätt och börjat med 
att iordningsställa middagen. Innan 
middag blev vi serverade te och pop-
corn. Mörkret kom sedan som om 
man hade tryckt på en knapp. Det 
blev verkligen kolsvart och dessut-
om kallt. Efter en näringsrik och god 
middag sov vi gott i våra varma sov-
säckar. Utetoan var mycket spartansk 
- hål i marken. 

Vi väcktes klockan 06.00 med te 

på ”sängkanten” i tältet. Frukosten 
intogs i samlingstältet och bestod 
av olika sorters frukt, pannkaka, en 
tunnflytande gröt, te och bröd. Se-
dan började en lite tuffare etapp av 
leden. Stigen var oftast stensatt och 
då ofta i trappsteg, som skiftade från 
en ½-m höga ner till någon dm. Gui-
den, vid namn River, gick alltid sist. 
Man vandrade emellanåt på mycket 
smala stigar längs med bergssidan. 
Fantastiskt vackert panorama med 
storslagna berg- och dalgångar och 
med slingrande stigar längs bergsi-
dorna. Växligheten var typ regnskog 
under vissa sträckor. Det var knall-
grönt med blommor. Kolibrin flög ut 
och in i bladverken. De många kraf-
tig stigningarna tog på krafterna och 
höghöjden gjorde väl sitt också. Efter 
flera km bara uppför på de eländiga 
trapporna så kom vi till slut fram till 
”Dead Womens Pass” på 4 200 möh. 
Här blev det paus och fototime. Även 
om det var hög höjd, så var det lätt att 
andas, men några fick ta till att tugga 
lite coca blad. Vi hade nog en fördel av 
att vi hade vistats en tid i Cuzcos, som 
ligger på en höjd av 3 500 m. Vädret 

var ”hög” luft och med strålande sol. 
Efter uppehållet bar det utför på den 
stenlagda stigen. Övernattning blev 
sedan vid campen, Paqaymayu 3 500 
m. En ansträngande dag, men med 
otroligt vackra naturupplevelser. 
Alla var utrustade med bra kängor, 
men kanske inte alltid helt ingångna. 
Därför var det noga att vårda sina 
skavsår och skavanker på bästa sätt. 
På natten blev det duktigt många mi-
nusgrader, varför det blev att sova i 
långtröja och långkalsonger. 

Nästa dag kom vi till inkabefäst-
ning Runkurakay. Det fanns inte 
någon offersten på befästningen, så 
byggnaderna hade troligen enbart 
använts som en utpost. Det fanns ut-
siktshål i befästningsmuren för vakt-
posterna. Vi fortsatte sedan vidare 
uppför bergstopparna och nådde pas-
set Qochapata på 3900 möh. Molnen 
kom över oss och det blev genast lite 
kyligare. 

Guiden River berättade om olika 
teorier till varför dessa befästningar 
övergivits längs Inkaleden. Han be-
rättade om de tre Kondorbudskapen; 
Solguden, Puman med sitt huvud i 

Starten för Torbjörns och Brittmaries 
vandring på Inkaleden började vid 
punkt ”km 82” långt ute på landsbyg-
den. Vi var en grupp på 8 personer 
plus vår guide River. Målet för vand-
ringen var Machu Picchu – en gång 
Inkaindianernas högborg. Under vår 
vandring hamnade vi i en annan tids-
ålder, bönderna gick och plöjde fälten 
med oxar och träplogar. Den gamla 
leden var mestadels stensatt och vi 
passerade många gamla befästningar. 
Vandringen kom att gå längs bergs-
sidor och över bergskammar på över 
4 000 möh och genom höghöjdsdjung-
lar. Landskapet var otroligt vackert 
och storslaget. 

Vår vandring började med att vi 
skulle över en skranglig linbro som 

RESESKILDRINGRESESKILDRING
Vandring på Inkaleden
till Machu Picchu
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ningen till att vi var iväg så tidigt, var 
för att vi skulle komma fram och få 
se Machu Picchu i soluppgången just 
från Solporten. Just denna morgon 
var det ingen sol och molnen envisa-
des att ligga kvar. Vi väntade vid Sol-
porten och när vi till slut inte kunde 
vänta längre, påbörjade vi vandring-
en ner mot Machu Picchu. Då sprack 
molnen upp och staden kom fram i 
solskenet. Whow, vilken otrolig vy 
som öppnade sig nedanför oss. Det 
går inte att beskriva i ord hur vack-
er staden låg i guldljus där nere på 
bergskammen. Små kolibrin, som un-
derhöll oss på vägen ner till staden, 
fick sällskap av flockar med lamor 
som dök upp. Machu Picchu är byggd 
högt, högt uppe på bergskammen och 
det var därför som staden aldrig hit-
tades av spanjorerna. De letade säkert 
eftersom alla kände till den stora in-
kaskatten som skulle finnas i en stor 
indianstad i bergen.

I Machu Picchu blev vi sedan gui-
dade i flera timmar. Såg bl.a. Kond-

ortemplet med kondoren på marken 
och med vingen i berget. Bestämde 
oss för att klättra upp för berget 
Wayna Piccu på andra sidan staden. 
Klättringen rakt upp längs berget och 
sista biten var så brant, att vi fick ta 
hjälp av rep, som var fastsatt längs 
upp på bergskanten. Gamla smala 
uthuggna trappsteg i sten och en hel 
del var ren klättring, men det fanns 
ingen antydan till några skyddsräck-
en. Det fanns ovanligt många fjärilar 
i alla färger på berget. När vi kom 
upp mot toppen och var i begrepp 
att ta steget över krönet, så möttes 
vi av tonerna av ”får man ta hunden 
med sig in i himlen…”. Det visade sig 
att ett gäng svenskar var bjudna till 
Peru för att bevista en arbetskamrats 
bröllop. Verkligen trevligt och lite 
ovant att höra svenska. Solen brände 
och det var oerhört varmt varför det 
gick åt mycket vatten. Senare under 
eftermiddagen tog vi oss ned i dalen 
till staden Aguas Calientes. Där stod 
tåget och väntade på att föra oss till-

baka till ”vårt” Hostel i Cuzcos. Tåget 
gick i zig-zag över bergen. På kväl-
len blev det fest på en inhemsk res-
taurang. Vad skall man då äta för att 
fira en lyckad vandring, jo, landets 
specialitet och nationalrätt – helstekt 
marsvin. Mycket gott och kanske nå-
got för oss att ta efter här hemma…

Summering av vandringen är att 
man får mer behållning av turen om 
man har tränat och har ”gång” i be-
nen. Dessutom skall man helst ha 
vant sig vid den höga höjden. Det får 
man automatiskt om man bor en tid i 
exempelvis i Cuzcos eller annan när-
liggande stad. Sedan skall man åka 
under rätt årstid. I januari - februari 
regnar det mycket och då finns risk 
för översvämningar och jordskred. Vi 
åkte i mitten av oktober med Ecoto-
urs på Inkavandring och det var en 
perfekt vald tidpunkt. 

Torbjörn Berglund, Lund

Restips:
www.adventure-life.com/tours/machu-picchu-pilgrimage-347/

Cuzco och Ormen, som var döden 
och det sorgliga. Det fanns tre regler; 
inte ljuga, inte stjäla och inte vara lat. 
Brott mot detta bestraffades med dö-
den. Det fanns många, många gudar 
och det var en ära att exempelvis få 
offra något av sina barn. 
De mest betydelsefulla 
gudarna, som dyrkades 
och som det offrades till, 
var Solguden, Månguden, 
moder Jord. Varje person 
hade dessutom en egen 
gud. Det var en ameri-
kansk expedition med 
mr Bingham som hittade 
Macho Picchu, som då var 
överväxt. Det sägs att det 
var en ren slump att man 
återfann den. Vid utgräv-
ningarna fann man tyger, 
keramikdelar, men inget 
guld eller silver. Eller var det så att 
man hittade guld och silver och tog 
det med sig??? 

Vi fortsatte vår vandring vidare ge-

nom en höghöjdsdjungel. Såg många 
vackra blommor och en del kände vi 
igen som lupin och fibbla. Det var inte 
många fågelarter, men den lilla koli-
brin förföljde oss från första dagen. 
Örnar och kondorer seglande ofta 

över oss. Vi kom fram till en tunnel, 
där stigen fortsatte genom berget och 
kom ut på andra sidan till en ny dal-
gång. På vår vandring såg vi terrasser 

med Coca-odlingar, vilket egentligen 
är märkligt, eftersom cocaväxten 
normalt inte växer på så hög höjd. 

På campen Winaywayna på 2 700 
möh blev det en hjälplig ”kattatvätt”. 
Det fanns ett anslag på damtoalet-

ten om att det var förbjudet att 
tvätta fötterna i handfatet???? 
De två svenska väluppfostrade 
damerna kom därför och lade 
beslag på herrarnas handfat. 
Till dagens middag serverades 
det ett inhemskt vin eftersom 
det var sista måltiden med 
gänget. Tänk er att dessa flas-
kor hade bärarna släpat hela 
vägen upp genom bergen.

Sista vandringsdagen blev 
det väckning klockan 05.00. I 
pannlampornas sken blev det 
vandring på ”Sun´s Gate” till 

Solporten. Morgonen var varm 
men molnen var ”tunga” och låg lågt. 
Det var den vanliga klädseln, shorts 
och t-shirts. Vi vandrade genom en 
tropisk höghöjdsregnskog. Anled-

Att läsa i nästa
nummer av
Skånepolisen:

Micke &
Karins
drömresa
till Uganda!
Ett reportage med 
många fina bilder!
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89

Dödsskjutning i skånsk jaktstuga
Av Jim Mejhert, kriminalinspektör, Kristianstad.

Det som skulle bli en trevlig samvaro, med en spän-
nande och intressant jakt, slutade i dödlig tragedi.
De två jaktkamraterna möttes i jaktstugan och det
slutade med att den ene sköts till döds. Var det verk-
ligen en olyckshändelse? Berättelsen stämde inte
med den tekniska undersökningen.  

Radiobilspatrullen 5940 med poliserna Carolin och
Fredrik kallades på natten mellan söndagen den 9
och måndagen den 10 oktober 2005 till en jaktstuga
i skogarna intill byn Högsma mot smålandsgränsen
norr om Kristianstad. Det hade inträffat ett själv-
mord. 

En man är skjuten i buken
Poliserna fick information om att ett jaktvapen an-
vänts. Offret hade hittats av en jaktkamrat och offret

hade skador i buken. Jaktkamraten skulle befinna sig
hos en granne till jaktstugan. Redan på denna knapp-
händiga information tyckte poliserna att händelsen
verkade konstig. Ambulans kallades också till plat-
sen och även de fick vaga uppgifter om händelsen
och plats. Det skulle ha skett en skjutolycka där nå-
gon blivit skjuten i buken. Eftersom platsbeskriv-
ningen var diffus, fick ambulanspersonalen direktiv
att möta personen som larmat vid en gård. Även po-
lispatrullen anslöt där. På platsen träffade de två
män. Polisen fick klart för sig att en av männen varit
på platsen i jaktstugan medan den andre mannen var
en granne som bodde i närheten. Ambulanspersonal
samt mannen som varit i stugan åkte med i polisbi-
len. Mannen fick guida poliserna till jaktstugan. Stu-
gan låg enskilt och den saknade de moderniteter som
vi normalt är vana vid. Polispatrullen begärde för-

De två jaktkamraterna
skulle övernatta i stu-
gan inför morgonda-
gens älgjakt. Ett skott
brann av!

089-094 Dödsskjutning i skånsk  08-12-19  10.34  Sida 89

stärkning med ytterligare polis. Det var ju akut och
här gällde det att komma så snabbt som möjligt till
stugan eftersom det kunde finns någon vid liv. 

Det var becksvart och den enda belysning som
fanns till hands var polisernas ficklampor. Deras sin-
nen var på helspänn, för de visste ju inte vad som
väntade. Var det ett självmord eller inte? De var helt
koncentrerade på att fullfölja sin arbetsuppgift och
rörde sig mot stugan tillsammans med en ambulans-
sjuksköterska med största försiktighet. Det var vik-
tigt att inte förstöra eventuella spår eller annat inför
en teknisk undersökning. 

Jag har skjutit min bästa vän
Inne i stugan låg en man raklång på golvet. Poliser-
nas första intryck var att det inte såg uppställt ut i
stugan utan snarare väldigt rent. Bilden stördes av
den livlöse mannen och av flera spritflaskor. Ambu-
lanssjuksköterskan sökte efter livstecken hos man-
nen, men fann ingen puls. Hon såg att det fanns blod
från mannens hals och en bit ned mot bröstet. Hon
lyfte på klädseln för att se på huden och fick en
chock. Där såg hon ett stort hål i kroppen nedanför
halsen mot bröstet. Hon funderade över blodmäng-
den och om det fanns mera på ryggen. Hon tyckte
inte det verkade vara ett självmord. 

Poliserna såg tre jaktvapen i stugan. Det fanns ett

hagelgevär intill en sovalkov, ett kulgevär vid ett
fönster och ett kulgevär i överslafen till en vånings-
säng. Förstärkningen man begärt var ett yttre befäl
som kom dit. Även han tyckte att det var oklart vad
som egentligen hänt. Det var något underligt med
offrets skador och med gevärens placering. En läka-
re anlände och konstaterade dödsfallet. 

Polisen Fredrik tog därefter ett samtal med man-
nen som varit i jaktstugan. Vi kan i berättelsen här
kalla mannen för Lennart. Han sade att det bara
smällde och att han själv bara sprang. 

– Det var hagelgeväret som gick av, sade Lennart. 
Under färden till polishuset i Kristianstad berätta-

de Lennart att det var han som höll i vapnet och sa-
de:

– Jag har skjutit min bästa vän. 
Poliserna talade också med grannen som bekräfta-

de polisernas första reaktion. Även grannen tyckte
att ärendet lät konstigt och att det som hänt i stugan
var märkligt.

En mycket viktig undersökning
Tidigt på måndagsmorgonen anlände polisens krimi-
naltekniker till stugan. De hade fått information om
att en man skjutits till döds i en jaktstuga. 

En man låg död på rygg som skissen visar och
med fötterna närmast en våningssäng. Offret bar
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Sifferförklaring
1. Offer
2. Tomhylsa, kal. 12
3. Hagelgevär kal. 12
4. Skjortknapp
5. Markerar två in-

tryckningar i taket
(se bild nästa sida)

6. Kulgevär
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skor, byxor, skjorta och innanför skjortan en t-shirt.
Det fanns blodstänk på offrets byxor. 

Poliserna hittade tre spritflaskor. Det fanns en tom
70 cl vodkaflaska på golvet intill bordet och en 70 cl
vodkaflaska på bordet med omkring 50 cl i. På gol-
vet vid bordet fanns dessutom en fylld cola-flaska.
Utanför stugan hade de funnit en nästan tom 70 cl
whiskyflaska på ett trädgårdsbord. Teknikerna fun-
derade på om det kunde ha varit något bråk mellan
jaktkamraterna så att flaskorna fallit till golvet.

Teknikerna fann tre gevär i stugan. En älgstudsare
i ett gevärsfodral som låg i överslafen till en vå-
ningssäng. Vapnet var oladdat. Det andra vapnet, ett
hagelgevär av märket Benelli, stod lutat mot ett
golvskåp (märkt nr 3 i skissen). Vapnet var laddat
med tre hagelpatroner. Det visade sig senare att det
var det vapen som offret sköts med. De två nämnda
gevären tillhörde jaktkamraten, Lennart. Det tredje
geväret var ett kulgevär och låg i ett gevärsfodral på
en bänk. Även detta vapen var oladdat. Detta kulge-
vär visade sig senare tillhöra offret som vi i artikeln
kallar för Peter. 

I stugans innertak ovanför offret fann teknikerna
två märken och mindre intryckningar. Märkena satt
intill varandra och de verkade vara färska. Takhöj-
den i stugan är 209 cm. Vid närmare undersökning
av märkena i taket passade hagelgevärets pipmyn-
ning mot dessa. Taket var vitmålat och en vit färgav-
sättning fanns löst sittande längst fram vid hagelge-
värets mynning. 

Kriminalteknikerna hittade också en knapp (nr 4
på skissen) på golvet ungefär två och en halv meter

från offret. Teknikerna tittade närmre på knappen
och jämförde den med offrets skjorta. Där såg de att
den näst översta knappen i skjortan saknades, samt
att övriga knappar på skjortan stämde överens med
knappen på golvet. Knappen verkade inte trasig.

Teknikerna reagerade över det de sett på platsen;
som intryckningarna i taket ovanför offrets placering
på golvet, hagelgevärets placering, samt att en
skjortknapp lossnat från offrets skjorta. Teknikerna
begärde att även en rättsläkare och en kriminaltekni-
ker som var sakkunnig beträffande tolkning av blod-
stänk skulle komma till stugan. 

Hårt tryckt mot underlaget
Hagelgeväret tillsammans med offrets kläder skicka-
des till Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL
för undersökning. 

Vapnet var ett halvautomatiskt hagelgevär av mär-
ket Benelli, modell Super 90 och i kaliber 12. Det
kunde laddas med upp till tre patroner i magasinsrö-
ret och med en patron i patronläget. SKL undersökte
skadorna på offrets kläder och de tittade även på
vapnet. 

Därefter gjorde de provskjutningar med hagelge-
väret. De trädde tyg på en fläsksida från en gris och
provsköt mot denna från olika avstånd:
• Pipmynningen hårt tryckt mot underlaget.
• Pipmynningen i direkt anslutning mot underlaget.
• Pipmynningen i avstånd på 0,1 meter, 0,5 m, 1 m,

1,5 m och 2 meter från underlaget.
Resultaten av provskjutningarna undersöktes och
jämfördes med resultat från undersökningen av
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I stugans innertak ovanför offrets placering på golvet fann teknikerna två märken och mindre intryckningar. Märkena satt intill var-
andra och de verkade vara färska.
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offrets kläder. SKL kom fram till att skottet som or-
sakat skadan på offrets skjorta och t-shirt var avlos-
sat med pipmynningen hårt tryckt mot underlaget.

Patron för vildsvinsjakt
På golvet i jaktstugan anträffades en avskjuten
hagelpatron i kaliber 12 (nr 2 på skissen). Det är en
patron som benämns ”slugs” och som är avsedd
främst för vildsvinsjakt. I patronen finns en (1) stor
blyprojektil som väger 29,7 gram. Den är utformad
för att ge maximal verkan i en kropp. 

Vid obduktionen av Peters kropp fann rättsläkaren
kulfragment. Det var vad som återstod av slugs-pro-
jektilen efter att den träffat kroppen. Expanderingen
och uppsplittringen var i det närmaste total. Den
sammanlagda vikten av fragmenten var 26,4 gram. 

Dödsfallet orsakat av annan person
Rättsläkarens undersökning av offrets skador visade,
tillsammans med omständigheterna i fallet, att döds-
fallet sannolikt orsakats av annan person. Skottska-
dan på offret fanns mellan hals och bål. Skottkanalen
var riktad något snett nedåt. Skottskadan hade orsa-
kats av hagelprojektil, slugs. Med andra ord hade
skottet kommit i en bana uppifrån med riktning ned-
åt. Rättsläkaren upptäckte även att de hudavskrap
som fanns på framsidan av offrets hals hade en bly-
aktig missfärgad yta och detta hade uppkommit vid
kontakt med en vapenmynning. Märkena var i när-
heten där slugs-projektilen gick in i kroppen.

”Det var en olycka”
Lennart förhördes som misstänkt i polishuset. Han

och Peter (offret) hade kommit till jaktstugan på
söndagseftermiddagen med avsikt att under mån-
dagsmorgonen jaga älg. Under söndagen fick de be-
sök av en granne. Samma granne som senare ringde
112. Männen drack några groggar och senare på
kvällen drack de alkohol till maten. Grannen var då
inte längre kvar. Ungefär vid midnatt eller något se-
nare skulle jaktkamraterna gå till sängs. De båda jä-
garna hade med sig jaktgevär. Peter hade en älgstud-
sare och Lennart hade också en älgstudsare och ett
halvautomatiskt hagelgevär, Benelli i kaliber 12.
Lennart hade sina båda vapen i överslafen till en av
våningssängarna i stugan. För att förbereda morgon-
dagens jakt tog han hagelgeväret från slafen och ma-
tade in patroner av typen slugs. När det gjordes
brann ett skott av och han såg att skottet träffade
jaktkamraten Peter. Lennart blev chockad. Han hade
svårt att ge en detaljerad beskrivning av händelsen.
Han rusade ut från stugan och sprang och sprang.
Plötsligt var han tillbaka vid stugan igen och såg sin
kamrat ligga på golvet med blod rinnande ur mun-
nen. Därefter tog han sig till grannen.

Vid de inledande förhören blev Lennart förhörd
som misstänkt för grovt vållande till annans död.
Det skedde även ett förhör med honom på platsen, i
jaktstugan. Ett förhör som kallas för rekonstruktion
av händelsen. Det var ett försök att återskapa händel-
seförloppet. Han och Peter var väldigt goda vänner.
Han hade haft med sig hagelgeväret eftersom det
fanns en vildsvinsåtel (utfodringsplats) i stugans när-
het. Eventuellt skulle de jaga där under söndagskväl-
len, men klockan blev mycket och det blev inget av
med den jakten. Strax före läggdags tog han vapnet
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Här visas den avskjutna patron i kaliber 12 som anträffades på
golvet i jaktstugan.

Bilden visar de kulfragment som påträffades i offrets kropp. De
röda trådarna på fragmenten kommer från offrets t-shirt.
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och skulle mata ut hagelpatronerna, slugs. Han hade
ingen räkning på patronerna och gjorde en blindav-
fyring. Ett skott brann av som träffade kamraten, Pe-
ter. Han hade svårt att minnas vad som exakt hände,
men Peter fanns vid sin stol då Lennart greppade
vapnet. Han visade hur han höll vapnet med båda
händerna i höjd med magen. När skottet gick av höll
han pipmynningen riktad något uppåt. 

Det fanns ingen ovänskap
Vid förhören därefter blev Lennart hörd som miss-
tänkt för dråp alternativt grovt vållande till annans
död. Han och Peter hade druckit alkohol under kväl-
len. Han var inte värre påverkad än att han kunde
kontrollera situationen. Han menar att han måste ha
räknat fel på patronerna. När skottet brann av kom
det som en chock för honom. 

När Lennart tog ned vapnet från överslafen, vet
han att Peter satt vid bordet. Han backade bakåt med
vapnet för att inte peka det mot kamraten vid bordet
och började mata ut patronerna. Han uppfattade inte
att den sista patronen var kvar i vapnet. Han vet inte
varför, om det berodde på att det var mörkt eller om
den ramlat in igen när han skulle ta ut de andra. Den
sista patronen åkte in i loppet, vilket han inte var
medveten om. 

När han skulle lägga tillbaks vapnet på överslafen
igen tryckte han av för att göra en blindavfyring.
Han hade ögonen riktade mot sängen och smällen
kom helt överraskande. Han vet inte var offret var
exakt i stugan då skottet brann av. När han tog vap-
net såg han Peter sitta vid bordet på en stol, placerad
i västlig riktning. När sedan skottet brann av, vet han
inte i vilken position Peter var. Han hade inte flyttat
på kroppen efteråt och han hade svårt att placera Pe-
ters fötters position vid skottögonblicket. Han fick

veta att ingångshålet, där skottet gick in i Peter, hade
en vinkel uppifrån och nedåt mellan sex och åtta
grader. 

Om intryckningarna i taket ovanför kroppen, sade
han att det kan ha varit möjligt att han stött vapnet i
taket i samband med att han tog ned det från översla-
fen. Han hade tidigare sagt och stod fortfarande fast
vid, att han hade vapnets pipmynning riktad mot
rummets östra del. Vilket inte var i den riktning där
Peter skulle ha suttit. Det hade inte varit något bråk
mellan dem. När han fick besked om att SKL sagt
att vapnets pipmynning varit hårt tryckt mot Peters
kropp – svarade han att så hade det absolut inte gått
till. Det fanns ingen ovänskap eller något sådant
mellan dem. Att han hade hagelgeväret med sig till
en älgjakt, förklarade han med att det var för om det
skulle bli aktuellt med eftersök på gris eller älg. 

”Lägg undan den nu”
Peter och en annan kamrat som inte varit med på
platsen – vi kan kalla denne kamrat för Olle – hade
under söndagskvällen talat med varandra på mobilte-
lefon. Under samtalet hörde Olle sin kamrat Peter
(offret) plötsligt tilltala den andre personen i stugan,
Lennart i bestämd ton:

– Lägg undan den nu!
Samtalet avslutades och kamraten fick aldrig nå-

gon förklaring om vad som menades. Olle funderade
på om det kunde varit så att Lennart haft vapnet
framme. Telefonsamtalet avslutades egentligen inte
riktigt samtidigt. Olle hörde efter att de sagt avslut-
ningsfraserna, att Peter aldrig stängde av samtalet.
Olle höll kvar luren och lyssnade kanske under om-
kring 30 sekunder. Han hörde då ett sorl och som
han uppfattade det, ljudet från kanske en stol som
drogs eller flyttades. 
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Ett av de två vapen som tillhörde Lennart var ett halvautomatiskt hagelgevär av märket Benelli, modell Super 90 och i kaliber 12.
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Grannen som bodde intill jaktstugan, hade varit i
stugan och träffat de båda jägarna tidigare på sön-
dagseftermiddagen. Men gick sedan hemåt tidigt på
kvällen. Han vaknade någon gång efter klockan
01.00 av att någon knackade på dörren. Det var en
av jägarna, Lennart, som han tidigare träffat och som
sade:

– En har blivit skjuten och han är död.
Grannen ringde larmnumret och sedan talade Len-

nart med larmoperatören och sade då:
– Det har hänt en olycka och en person är skjuten.
Det var alltid samma lilla krets på tre jägare som

träffades och jagade i området. Det var bara en till-
fällighet som gjorde att de endast var
två vid detta tillfälle. Förhör hölls
med den tredje personen – som vi
kallar Nils – som nu inte var med.
Han berättade att det fanns en sorts
överenskommelse eller en oskriven
regel om att det inte fick förekomma
att någon hade ett laddat vapen in-
omhus. Förutom chocken över sin
kamrats död, var han mycket oförstå-
ende över att någon haft laddat vapen
inne i stugan och hur en sådan
olycka inträffat. Han kände de båda andra jaktkam-
raterna väl och hade själv vid flera tillfällen jagat
tillsammans med dem. Han upplevde dem båda som
väldigt försiktiga i sin vapenhantering. Nils hade ef-
ter händelsen talat med den misstänkte som berättat
om händelsen. När han fick höra berättelsen blev
han mycket oförstående. Vid deras tidigare jakter
där, hade det aldrig hänt att de haft något laddat va-
pen inne i stugan. Han talade med den misstänkte
några gånger och han upplevde att berättelsen om
händelsen vacklade. Nils tyckte att det var något
som inte riktigt stämde. 

Grovt vållande till annans död
Tingsrätten dömde jaktkamraten Lennart för grovt
vållande till annans död till fängelse i ett år. Vållan-
de till annans död kan enkelt översättas med att nå-
gon utan avsikt orsakat annan persons död. Det är en
vanlig rubricering vid trafikolyckor med dödlig ut-
gång, men även i jaktolyckor. Åklagaren hade inför
rättegången i tingsrätten framfört att den misstänkte
i rätten i första hand skulle dömas för dråp och i
andra hand för grovt vållande till annans död. I
tingsrättens bedömning ingick att de båda jaktkam-
raterna vid händelsen varit rejält berusade och att be-
lysningen i stugan varit väldigt begränsad till just

kring bordet. 
Åklagaren överklagade domen i tingsrätten till

hovrätten. Åklagarens överklagan innehöll bland an-
nat att den misstänktes version av händelsen inte
överensstämde med de tekniska resultaten. Såsom
att skottets förlopp i offrets kropp gick i en riktning
uppifrån och nedåt. Vidare uppgiften om att vapnets
pipmynning skulle varit hårt tryckt mot offrets
kropp. Vapenvana personer som dessa båda jägare
var, riktar inte någon vapenmynning mot andra per-
soner eller medvetet befinner sig mot en vapenmyn-
ning. Det har inte under utredningen framkommit
något motiv för den misstänkte att skjuta ihjäl offret.

Men erfarenhetsmässigt vid grova
våldsbrott kan även goda vänner bli
ovänner när det förekommer en kraf-
tig förtäring av alkohol. 

Dråp och sex års fängelse!
Åklagaren hade till förhandlingarna i
hovrätten kallat den handläggare på
Statens Kriminaltekniska Laboratori-
um som gjort undersökningarna
kring vapnet. Ytterligare sakkunniga
vittnade under rättegången i hovrät-

ten. Det var brottsplatsundersökande kriminaltekni-
ker och den kriminaltekniker som var specialist på
att tyda stänkbilder i blod. Dessutom fick även
offrets kamrat Olle vittna om telefonsamtalet. 

Hovrätten var inte enig i sin dom. En av represen-
tanterna i rätten ansåg att tingsrättens dom var rätt. I
tingsrätten menade man att utredningen inte visade
att det varit bråk eller annan ovänskap mellan jakt-
kamraterna. Utredningen visade heller ingen uppgift
på något motiv för att den misstänkte skulle vilja ta
livet av offret. Det var därför inte ställt utom rimligt
tvivel att den misstänkte avsiktligt avlossat skottet
som dödade hans kamrat.

Majoriteten i hovrätten var nu av annan åsikt. De
ansåg att det fanns vissa saker som kunde tyda på att
det varit något handgemäng mellan Peter och Len-
nart. Rätten pekade på den lösa knappen på golvet,
intryckningarna i taket, färgavskrap på gevärets pip-
mynning, några omkullvälta flaskor, offrets kamrat
som vittnat om telefonsamtalet och ett rivmärke på
offrets hals som det fanns spår av metallrester i. De-
lar av den misstänktes berättelse om händelsen an-
såg hovrätten osäker och att det inte gick att på ett
rimligt sätt förklara att det skulle varit en olyckshän-
delse. Hovrättens dom löd på dråp och för det fäng-
else i sex år.
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”Även goda 
vänner kan bli

ovänner när det 
förekommer en

kraftig förtäring 
av alkohol”
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1 G L Ö G G

2 A S S A N G E

3 N I L S S O N

4 N I E L S E N

5 Ö S T E R S U N D

6 M A L M Ö

7 S A H L I N

8 C O R N E L I S

9 C I T Y T U N N E L N

10 K O R E A

11 C A N C U N

 1. Skidskjutande Helena

 2. Ny partiledare för S

 3. Huvudstad i Libyen

 4. Jättevåg som drabbade Japan

 5. Oscarsbelönad dansk film av Bier

 6. Nybliven skidsprintvärldsmästare

 7. Havererat japanskt kärnkraftverk

 8. Kommun känd för plattor och ättika

 9. Populär svensk TV4-komedi

10. Skådespelande Firth från The Kings  
 Speech

11. Melodifestivalvinnande Eric

12. Tid på dygnet då känd pyroman är   
 aktiv

De tre vinnarna får varsin
Nordisk Kriminalkrönika. 

i samarbete med Nordisk Kriminalkrönika, www.spifab.se

Skicka in ert svar till: 
Skånepolisen Sport och Fritid 
c/o Katarina Farmstedt
205 90 MALMÖ 

senast den 26 april 2011 

Tävlingen är till för tidningen Skånepo-
lisen Sport och Fritids läsare. Om du vill 
ha en hel tidning, går det bra att skicka 
in en kopia av sidan. 

Inskickat av: 

Namn:  .........................................................................................

Adress:  ........................................................................................

Tel.nr:  .........................................................................................

Epost:  ..........................................................................................

Vinnare Skånepolisen 4-10:
1. Ann-Mari Andersson
 Trelleborg 
2. Martin Mårtensson
 Trelleborg 
3. Ann Margret Cruce 
 Malmö

26 svar kom in

Vinnare Skånepolisen 3-10:
1. Leif Mårtensson        
 Trelleborg 
2. Cherstin Juhlin       
 Kristianstad 
3. Sverker Nilsson
 Malmö

21 svar kom in

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:
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Biltema malmÖ, Nornegatan 9. Malmö Svågertorp vid IKEA
Mån–Fre: 8–20 • Lör & sön: 10–18 • www.biltema.se

Varför betala mer?

Trygghet  Omsorg  Värdighet
Vi ombesörjer begravningar, försäkringar och gravstensförsäljning.

Vi utför juridiska uppdrag såsom bouppteckningar,
testamente, arvskifte mm.

Vi finns i Trelleborg & Svedala  Jourtel 0410-109 53
www.larssons-begravningsbyra.se

A. Larssons Begravningsbyrå AB
  Grundad 1921
Hansagatan 7 - 231 42 Trelleborg
0410-109 53

Marknadstorget 8 - 233 31 Svedala
040-40 45 09

Juridisk avdelning
0410-432 50

SÄKERHETSPARTNER I SÖDRA SVERIGE

INGA ARBETEN ÄR FÖR SMÅ ELLER FÖR STORA FÖR OSS

Rullgardiner
Säkerhetsdörrar

Smidesgaller
Brandskydd

Gallergrindar
Portar

Jalusier
Elstaket

Polykarbonat
Automatik

För mer information, ring 040-93 28 50
eller besök www.fortaxa.se

www.thermia.se

THERMIA LINK – NY TID, TRÅDLÖS GENERATION

Med världsnyheten Thermia Link tar du kontroll över varje rums värme-
inställning med en enda enhet – en fi ngertoppskänsla som aldrig skådats 
tidigare. Placera den var du vill och låt den optimera din Thermia-värme-
pump. Det hjälper dig att både spara mer och leva skönare.

Nyheten som förändrar
värmepumpsbranschen:
Fingertoppskänsla.

Läs mer på www.thermia.se
eller kontakta oss på 0570-813 00
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• Säkerhetsdörrar
• Mekaniska o. elektroniska lås
• Dörrstängare
• Inbrottslarm
• Kassaskåp
• Porttelefoner
• Nycklar och tillbehör
• TV-övervakning

e-post: info@isgrens.se, www.isgrens.se

JOUR
LÅSÖPPNINGAR
REPARATIONER

Tel.
0410-177 00

Jourtel.
0708-17 71 11

Hedv. 916, Box 76, 231 21 Trelleborg
Fax 0410-177 65, Höllviken 040-45 00 77

Världens äldsta låsföretag med anor
från 1740-talet i rakt nedstigande led.

Besök: Algatan 13
Webb: www.trelleborg.se
Twitter: twitter.com/TrelleborgSe
Facebook: www.facebook.com/trelleborg
E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Ta kontakt med oss
på det sätt som passar dig bäst!

Trelleborgs kommun

Plats för fl er? FRIAB
Ett behandlingsföretag i tiden

FRIAB söker värdfamiljer som 
vill öppna sina hem för männis-
kor med beroendeproblem.

FRIAB är ett behandlingsföretag i tiden som 
aktivt arbetar med vård av missbruk. Just nu söker 
vi fl er familjer till vårt nätverk av familjeenheter.

Vad är en familjeenhet?
Som värdfamilj tar man 
ett ansvarstagande genom 
stöd som kan hjälpa klien-
ten till ett bättre liv. Klien-
ten bor tillsammans med 
en stabil familj för att få 
stöd, struktur, trygghet och 
gemenskap.

Ring eller maila gärna
för mer information!

Vad är ersättningen?
Arvode och ersättningar kan 
jämföras som en genom-
snittlig månadslön och följer 
de riktlinjer som Svenska 
kommunförbundet givit ut.

Din samarbetspartner

Vi utför allt inom städ och golvvård
SPECIALISTER PÅ LIVSMEDELSSTÄDNING

Kontorsstädning • Golvvård • Flyttstädning
Storstädning • Mattvätt • Entrémattor

Tel. 042-12 81 81 - Fax 042-12 80 83 - Mobiltel. 0709-51 39 71

Ring oss för

kostnadsfri offert HCCP-godkänt

av KM-lab

Renax Städ AB
Gravörgatan 9 – 253 60 RAMLÖSA

e-post: post@renax.se    hemsida: www.renax.se
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VEINGE BETONG AB
AUKTORISERAD i SVENSKA FABRIKSBETONGFÖRENINGEN

Fabriksblandad betong
Levererar även Grus och Makadam

Betongpumpning
Telefon 0430-183 75 – www.veingebetong.com

JEWELULTRA
DIAMONDBRITE

• 6 års garanti, inga återbehandlingar
• Ensam att tåla Petroleum avfettning
• Frågan är enkel!
   Vill du slippa vaxa bilen i 6 år?

Vi bjuder på impregnering av insida
(värde 1500:-) Trelleborgs Bilvård

Västergatan 44 • Trelleborg • Tel 0410-446 50

EN SÄKER VINNARE!

KWA  HARBO 
BENNETON  SERHOLT

Köp era 
utemöbler i 
April så
bjuder vi på
hemkörning 
i hela Skåne

När det gäller

trädgårdsmöbler

Vindelvägen 11  241 38 Eslöv 0413-126 80   
www.mo-produkter.se

Öppet:Tis-Tors 11-18  Fre 11-16  Lörd-Sön 10-15

När det gäller

trädgårdsmöbler



___________________________________________
Renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader

Biotec Byggteknik Tel : 040-21 25 00
Box 15025 www.biotecbygg.se Fax : 040-21 25 13
200 31 Malmö info@biotecbygg.se 

Biotec kan idag erbjuda sina uppdragsgivare
fackmannamässiga hantverkstjänster såsom:

och nyproduktioner.

I 20 år har vi byggt upp en verksamhet där vi är vana att samarbeta med professionella beställare, 

Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag.

Med vänliga hälsningar Per Roth Medlem i Brabyggare.se

vilka är uteslutande privatpersoner, kommun, försäkringsbolag samt privata företag
vilket även har format Biotec till ett modernt miljötänkande byggföretag. 

Comtec Nordic - din kommunikationsentreprenör
Vi erbjuder installation och service av det mesta inom telekom

Mikael Andersson, VD
mikael.andersson@comtec.se

0735-331789

Comtec Nordic
Huvudkontor:

Sofiedalsvägen 10 
238 38 Oxie

Postadress:
Comtec Nordic

Box 15025 200 31 Malmö

Lokalkontor Linköping:
Malmskogen

582 72 Linköping

Lokalkontor Norrköping:
Fredriksdalsgatan 25 
602 23 Norrköping

Tele · Fastighetsnät
Fiber · Växlar · Kabel

Malmö · Norrköping
Jönköping · Linköping

SWE-invest AB investerar i fastigheter och företag i hela Sverige

Vår idé och målsättning är att investera och engagera oss i Svenska bolag med stor
utvecklingspotential. Vi vill aktivt medverka för att föra dessa bolag framåt mot ökad tillväxt.

www.swe-invest.se | info@swe-invest.se

Posttidning B
Avsändare:
SKÅNEPOLISEN
Sport och Fritid
Travbanegatan 12
213 77 Malmö
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