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2010 lider mot sitt slut. Ett ur 
många aspekter händelserikt 
år.

Tjänstemässigt har det varit 
ett ganska omtumlande år med 
många komplicerade och upp-
märksammade ärenden –  val-
kommenderingar, omfattande 
domstolsförhandlingar och inte 
minst serieskytten och gisslan-
dramat i Malmö – för att nu bara 
nämna något av det stora inflö-
det. Vi inom Skånepolisen har 
gjort massor av goda prestatio-
ner i stort och smått. Vardags-
verksamheten passerar oftast 
mer eller mindre obemärkt men 
vi ska vara stolta över det ar-
bete som vi har utfört för med-
borgarna, även då det inte fått 
stora positiva rubriker.

På den idrottsliga fronten har 
väl ingen kunnat undgå årets, 
för Skånelagen, framgångs-
rika fotbolls-allsvenskor. Guld 
både till MFF:s damer och her-
rar, Stora silver och Cup-guld 
till HIF och Trelleborgs FF som 
stolt 5:a. Tjejerna var ganska 
överlägsna och tidigt värdiga 
vinnare. På herrsidan var det 
i stället rasande spännande ända 
in på slutet. Idrotten visade sig 
verkligen från sin bästa sida. 
Förhoppningsvis smittar nu de 
skånska framgångarna av sig 

så att ungdomarna fortsätter 
att gå in i idrottens fostrande 
värld. När det gäller ishockeyn 
så kanske vi ska vänta med att 
kommentera den ett tag, även 
om Rögle gjort några riktigt bra 
matcher på sistone. Inte minst 
bortasegern med 5-1 mot Lek-
sand imponerar. Nu får vi hålla 
tummarna för att MIF också 
kom mer igång.

Sitter och tittar ut genom fönst-
ret på ett fantastiskt vackert 
vinterlandskap. Kallt som bara 
den, men det ger också goda 
möjligheter att med rätt kläder 
kunna vara ute till och med på 
skidor. Det är ju inte så ofta som 
vi har dessa fina förutsättningar 
för traditionella vintersporter. 
Ta chansen och ge er ut, om inte 
på skidor eller skridskor, så till 
fots och njut av den underbara 
naturen och den härliga friska 
luften.

Jag tackar Er alla för ett myck-
et gott arbete 
2010 och önskar 
en riktigt God 
jul och ett Gott 
Nytt År

Ulf Sempert
Ordförande 
MPGI
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sviterna. Jag har själv bott på många 
hotell men jag har aldrig skådat nå-
got liknande.

Vi bodde två per rum men dessa 
var som en mindre trerummare i två 
olika våningsplan med två toaletter 
kök och vardagsrum med öppen spis.

Första tävlingsdagen
Vi hade endast cirka 30 minuters kör-
ning till en alldeles utomordentlig 
golfbana. Holländarna ställde in vår 
GPS och sedan var det bara att köra 
efter den trodde vi. På grund av di-
verse omläggningar och andra om-
ständigheter tog det oss lite längre 
tid än vi tänkt för att ta oss till banan.

Detta glömdes dock bort när vi fick 
se klubbhuset som påminde om ett 
mindre slott.

Vädret tycktes även vara med oss 
så här kunde ingen klaga.

Spelformen bestämdes av hollän-
darna för dagen till att bli scramble. 
För den som inte är så införstådd 
med termer betyder det att man spe-
lar i 3-mannalag där alla slår ut vars 
en boll. Man väljer sedan den man 
tycker ligger bäst till och där lägger 
de andra spelarna sin boll och fortsät-
ter så hela hålet ut. Nu tror ni kanske 
att det där är enkelt men man har 
den regeln att man inte alltid får välja 
samma spelares boll utan man måste 
välja alla spelarna vars tre gånger vid 
utslagen. För att detta skall bli tak-
tiskt bra behövs en sammanhållande 
lagledare som räknar och styr.

Alla kanske förstår att man i denna 
tävlingsform har mycket roligt när 
man dessutom mixar svenskar och 
holländare med varandra.

Det blev en lång dag på golfbanan 
med många skratt och andra glada 
tillrop som avrundades med gemen-
sam öl i klubbhuset.

Någon timme på hotellet där vi 
samlades i någons ytterträdgård vil-
ket även ingick i vissa hotellrum.

Ännu en förträfflig måltid med 4 
rätter och prisutdelning från dagens 
tävling.

På hotellet fanns även en bowling-
hall där vi senare gjorde nya lagupp-
delningar med många kamper härtill.

Stämningen i hallen var mycket 
god och man kunde även se diverse 
olika spelstilar som inte alls påminde 
om golfrörelsen. Kanske en del ovana 
ryggar fick sig en extra törn i bow-
linghallen.

Sedan några år tillbaka har Malmöpo-
lisen ett utbyte i golf med polisen från 
Holland.

Vart annat år spelar man i Sverige 
och vart annat år i Holland.

I år var det Hollands tur att stå som 
arrangörer. 

När det gäller spelformen ber jag att 
få återkomma med denna lite senare i 
artikeln eftersom den varierar år från 
år.

Malmöpolisen hade tyvärr lite svårt 
att få ihop ett lag som helst skulle 
bestå av 8 stycken vilket hade för-
anmälts. Återbud i sista minuten 
försvårade det lite för arrangörerna 
Jan-Olof och Mats men de lyckades 
lösa problemet så att söndagen den 
12:e september körde 3 bilar iväg mot 
Holland.

Framför oss hade vi 3 hela spelda-
gar och 80 mils körning. Vi startade 
tidigt på morgonen för att vara säkra 
på framkomsten som var annonserad 
till välkomstmiddag kl 19:30 i den lilla 
staden Delden. Denna lilla vackra stad 

som har cirka 7000 invånare ligger i 
den norra delen av Holland ganska 
nära den tyska gränsen.

Eftersom vi var ute i god tid hade 
ingen av oss räknat med trafikstör-
ningar i större skala en söndag, men 
ack vad vi bedrog oss. Eftersom vi 
inte körde i kolonn anlände vi på oli-
ka tider. 

Vårt ekipage kom dock inte fram 
förrän vid 20-tiden vilket gjorde att 
vi gick direkt till det dukade middags-
bordet. Bagaget fick bli kvar i bilen 
tills efter middagen.

Hotellet som holländarna hade bo-
kat åt oss var en typ av idrottshotell 
där tydligen diverse landslag och an-
dra kändisar brukade bo.

Nåväl nu var vi ju en typ av lands-
lag vi också så vi fick väl räkna oss till 
denna fina skara.

Inne i den väl tilltagna matsalen 
hade man dukat borden till oss. På 
varje plats fanns en ganska stor glas-
vas inlindad i genomskinligt papper 
samt omlindad med snören i de hol-
ländska färgerna. Ovanför vasen satt 

ytterligare en mindra vas som ingick 
i paketet. I den stora vasen hade man 
lagt ner en mängd tulpanlökar och i 
den mindre vasen hade man först lagt 
grön mossa som dekorerades med tre 
stycken golfbollar.

När man mötte denna välkomstgå-
va kändes det redan här som att detta 
skulle bli ett trevligt arrangemang.

Efter en längre middag med alla in-
gredienser var det dags att checka in 
på sitt rum.

Golfare har ju alltid lite mer utrust-
ning än den vanliga resenären och 
man kunde se flera stycken som mon-
terade upp hela sin vagn och rullade 
den genom de långa korridorerna.

När man vaknade nästa dag och 
konstaterade att det låg en golfbana 
med drivingrange alldeles intill ho-
tellet förstod man att vi inte var de 
ända golfarna på hotellet.

En längre promenad genom gång-
arna i hotellet var värt allt besvär 
med släpande av utrustningen när 
man kom in och fick se rummet.

Vi trodde att vi kommit till kunga-

GOLFGOLF
Golfutbyte med polisen i Holland

Mats Hansson och Per Swartz värmer upp. Uppvärmning inför scramble. Jan-Olof Olsson i förgrunden.

Vaserna innehållande 
både lökar och golfbollar 

dekorerade med band i
de holländska färgerna.

Två nöjda pristagare
Jan-Olof Olsson

och Hans Matsson.

En nöjd Jörgen Hylén
tar emot priser från
Ben van Mierlo och

Gerrit Jan van Aalderen.

Per Swartz lämnar över 
blommor till Ruud

Wortelboer.
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Andra tävlingsdagen
Väderprognosen tycktes stämma 
även för holländsk väderlekstjänst då 
man sagt att det skulle regna häftigt 
under hela dagen.

Väl medvetna om detta slog vi upp 
rullgardinerna och kunde snabbt 
konstatera att regnställen var ett 
måste i golfbagen.

Vi hade cirka 1 timmes bilkörning 
till en 27-hålsbana som låg i orten 
Enschede.

Denna dagen skulle det spelas in-
dividuell poängbogey där resultaten 
sedan räknades samman.

Innan man gick ut bjöd klubben på 
en kopp varm choklad.

Trots regnet var det mycket glada 
tillrop även denna dag men de flesta 
ropen blåste bort i den relativt krafti-
ga vind som rådde utöver regnandet. 
Man kunde se ett och annat ut och in-
vänt paraply som sett sina bästa dagar 
och hamnat i diverse papperskorgar.

Resultaten från dagens spel var 
inga resultat man direkt skriver hem 
om men Malmös Hans Matsson note-
rade 31 poäng. Några hamnade just 
runt 30 och med de förhållandena är 
det helt godkänt.

Vi kunde konstatera att sammanlagt 
ledde Sverige  över holländarna vilket 
de ville visa nästa dag att det endast 
var en tillfällighet. Jag återkommer 
med hur de hade tänkt sig detta.

Efter en hel dags kämpande i regn 
och blåst var det en ganska trött ska-

ra som åter kom till hotellet.
Eftersom vi spelat ute i så besvär-

liga förhållanden ordnade nu hollän-
darna en inomhustävling i golf.

Hotellet hade även en sådan an-
läggning med puttingbanor och ett 
mindre golfhål med både vattenhin-
der och bunker.

Tävlingen var individuell och man 
kunde låna klubbor om man inte ville 
ha sina egna.

Funktionärer fanns som protokoll-
förde allting.

Efter ännu en 4-rättersmeny var 
det dags för prisutdelning både för 
dagens individuella tävling utomhus 
samt för de tävlingar man ordnade 
inomhus. Det fanns en större sponsor 
till hela arrangemanget som även var 
med och spelade som också stod för 
priserna. Här delades även ut en och 
annan tulpankök

Tredje tävlingsdagen
Eftersom vi var så nära gränsen till 
Tyskland hade man sista tävlingsda-
gen valt att spela på en tysk golfbana 
som låg i samhället Ahaus. Även detta 
var en bana med 3 slingor och ett 
klubbhus som påminde mer om ett 
slott än en klubbstuga för golfspelare.

Vädret var denna dag av mer väx-
lande art vilket gjorde att alla plagg 
fick finnas med i bagen. 

Varje tävlingsdag fick vi från ho-
tellet ett lunchpaket med oss ut. När 
man öppnade  påsen första dagen fick 

man intrycket av att det skulle räcka 
till alla tre dagar men man fick en ny 
varje dag. Det gick ingen nöd på var-
ken vätska eller mat under de timmar 
man var ute på golfbanan.

Mycket intressant att spela golf 
på en golfbana som har två språk på 
samtliga skyltar.

Jag var tidigare inne på att hollän-
darna skulle ändra sin taktik för att 
kunna slå oss. Dagen till ära hade de 
tydligen gjort banans instruktör till 
medlem i deras lag. Någon av deras 
ordinarie hade akut lämnat och de 
satte då in den bästa de kunde hitta.

Dagen skulle spelas som individuell 
poängbogey och eftersom instruktö-
ren inte hade något handicap fick han 
heller inga slag.

Vår bästa spelare Jörgen Hylén med 
handicap 4 tog detta som en utma-
ning.

Jag hade själv äran att gå bakom 
Jörgen och få se hans enormt fina spel 
där han radade upp den ena birdien 
efter den andra.

Jörgen kom in på det alldeles för-
träffliga resultatet 38 poäng, det vill 
säga han hade gått 2 slag under sitt 
låga handicap. Han hade då lyckats 
slå instruktören med ett slag vilket 
gladde både honom själv och även oss 
andra.

När holländarna sedan kom till 
sluträkningen berättade de inte för 
någon hur de gjorde men vid pris-
utdelningen på kvällen stod de som 
segrare enligt dem själva. Vi protes-
terade inte eftersom vi haft en sådan 
underbar tid.

Holländarna kommer ju till Sverige 
nästa år och då är det vi som räknar.

Sista kvällen på hotellet bestod 
av sedvanlig utväxling av gåvor. Per 
Swartz som var vår lagkapten fick en 
stor korg målad i de holländska fär-
gerna fylld med ett hundratal tulpan-
lökar medan den holländska kapte-
nen fick bland annat ett paraply med 
polisens emblem.

Vid klubban Dan Granvik
Med hopp om att få vara med på fler 

landskampsutbyten

Klubbhuset i Ahaus.

önskar redaktionen på

Skånepolisen

God Jul &
Gott Nytt År

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 nästa års redaktionella matrial 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.
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laren öppnar. Han ser bekymrad ut, 
men klättrar upp på vinden i uthu-
set i bakom verkstaden. Efter långt 
letande kommer han ner med en 
bakhjul. Han tror han har funnit ett, 
som går att använda, men han måste 
konsultera sina böcker och tabeller. 
Jag håller tummarna. Efter många 
turer fram och tillbaka ger han klar-
tecken. Det är samma typ av fälg 
och kuggdrev. Jag kan återkomma 
framåt eftermiddagen så skall hjulet 
vara bytt och cykeln i fullgott skick. 
Alltså en fridag i Haparanda. Tar en 
runda in om Haparandas nya kyrka 
som är som en stor silo, verkligen ori-
ginell. Är över älven på finska sidan 
i Torneå. Hämtar sedan cykeln och 
det är en härlig känsla att köra på en 
cykel som inte slår och gnisslar. Får 
bråttom packa ihop tältet och få ner 
grejorna när ett oväder närmar sig. 
Cyklar till ett Hostel jag varit på da-
gen innan och där det nu finns plats. 
Samma pris som tältplatsen!!!!! Här 
var det både TV, toaletter, kök och all 
lyx. På den tidigare tältplatsen hade 
jag fått utnyttja dusch och toalett 
på kommunens utomhusbad ett par 
hundra meter bort. 

En vecka har nu gått sedan avresan 
från Sturup. Soligt, lagom vind, bra 
väg och med bred vägren. Jag väljer 
E 4:an i stället för att cykla tillbaka 
upp till Kukkola. Lagar lunch efter 
Påläng i Sörens hamn. 2 gamla ”gub-
bar” (+60) underhåller mig under 
lunchen. En av dem var särbo med en 
brasilianska, den andre gift på orten. 
Efter lunch passerar jag bara genom 
Kalix och fortsätter till Töre hamn. En 
härlig kväll men med lite irriterande 
knott. 

Förstår att kyrkbyn i Luleå blivit 
ett UNESCO-arv. Otroligt att alla hus 
har kunnat bevaras. Fortsätter sedan 
på cykelvägar in till Luleå centrum. 
Svårt att hitta och jag måste fråga 
mig fram till vandrarhemmet Kronan 
på det gamla militärområdet. Tar en 

runda ner i city och kollar. Det blir 
en starköl på en restaurangbåt i ham-
nen. Det fejas och byggs estrader för 
olika uppträdande eftersom det skall 
bli festival. 

Dagen därpå blir det lunch i fiske-
läget i Kallax där jag plockar fram ett 
gott och smakrikt torrfoder. I Piteå 
kör jag till turistbyrån och får lite 
kartor och vägbeskrivning. Fortsätter 
till Pite Havsbad. Tältplatserna ligger 
långt från servicehusen med kök och 
toa. Det är mycket folk och en välbe-
sökt camping men verkar överrekla-
merad. Det är husbilar och husvagnar 
som gäller. 

Det blir sedan en vilodag i Umeå. 
Köper ”färdig” frukost på vandrar-
hemmet, varför jag sätter mig till du-
kat bord med ägg och sill och mycket 
annat smått och gott. Kollar centrum 
innan jag går till Nolia - Norrlands 
största utställningsmässa. Där fanns 
allt. Bilar, båtar, hus, maskiner och 
mycket, mycket mera. Det är även en 
matmässa och det var verkligen fint 
för en hungrig skåning. När jag läm-
nade under eftermiddagen köpte jag 
lite rökt viltkött. Prutade förstås.

I Hörnefors står Gunnar Nordahl 
staty framför kommunhuset och jag 
passerar Levar Hotell. Ett gammalt 
Gästis från 1635. Framkommen till 
Ängersjö blir det en fika på rastplat-
sen. Varmt och skönt väder och vad 
smakar då bra, jo en glass och det blir 
det i Nordmaling. Kör sedan över E 
4:an till bruket i Olofsfors. Välbevarat 
och fint.

 Cyklar vidare till Ava Havsbad där 
det blir tid för lunch på rökt fläsk-
filé från Nolia i Umeå med egen till-
verkad potatismos. Efterrätt, kaffe 
och lite godis. Ska det vara fint så 
ska de. Därefter är det tid med mitt 
första Norrlands bad. Bad och solbad 
blir det någon timma. Något får man 
unna sig. Solen skiner från en moln-
fri himmel och det kan absolut inte 
vara bättre väder. Fortsätter sedan 

till Örnsköldsvik där killen på turist-
byrån går in med liv och lust hur jag 
på bästa sätt skall kunna tillgodogöra 
mig min vistelse på Höga Kusten. Får 
kartor över sevärdheter. Han fixar 
också ett rum på ett nytt Hostel. 
Kommer fram vid 17.00-tiden och bor 
ensam i hel bygget. 

Vaknar till ett ljuvligt väder, inte 
ett moln på himlen och dessutom 
vindstilla. Kommer fram till Skule-
berget vid lunchtid. Alla som passe-
rar Skuleberget måste bestiga berget 
på vägen mot Höga Kusten. Man kan 
klättra eller vandra med olika svå-
righetsgrader. Bara att välja – jag tar 
mellantinget - den branta stigen, men 
utan klättring. Vidunderlig utsikt. På 
toppen tar jag en korv med bröd som 
belöning.  I Ullåker blir det sedan gra-
tis camping.

Kommer fram till Nora där jag till-
lagar min lunch i en busskur. Viker in 
på gamla vägen ner till Björkudden 
vid brofästet till Höga Kusten Bron. 
Pratar med en pensionär som går 
runt med en kamera på magen. Hans 
fru hade sett en björn dagen innan 
simmande över Storfjärden. Nu gick 
han där och väntade på att få se björ-
nen dyka upp igen. Björnen syntes 
inte till och jag gav mig av upp på Eu-
ropas längs hängbro. 180 meter över 
vattenytan. Kommer över till Utansjö 
och tar gamla vägen till Härnösand. 

Följer sedan kusten på Jungfruvä-
gen ner mot Hudiksvall. Stannar och 
köper rökt fisk och hembakt bröd och 
som sedan blir lunch vid Hårte. Kör 

På eftermiddagen den 21 juli landar 
jag på Kiruna flygplats. Som bagage 
har jag en cykel och 18 kilo pack-
ning. Planen för denna utflykt är att 
jag skall cykla till Treriksröset och 
vidare ner till Haparanda och sedan 
ner längs ostkusten söderut till Skåne. 
Min packning består av tält, kök, mat 
mm eftersom jag mestadels har tänkt 
idka friluftsliv. Efter landningen gör 
jag iordning cykeln och ger mig iväg 
mot Treriksröset.

Klockan börjar bli kväll när jag kom-
mer ner till Svappavaara och vid 
Vittangi är tid att söka nattläger. 
Svänger av vägen och kör en bit ut 
i vildmarken där jag slår upp mitt 
tält. Lagar till varma koppen. Är lite 
besvärad av knotten, varför jag får 
använda mitt myggnät. Det är bara 
svårt att äta med detta över huvudet. 
Kryper sedan till kojs med proppar i 
öronen och med bindel för ögonen. 
Det är ljust hela natten varför detta är 
en nödvändighet. Var uppe en runda 
under natten och se, då sken solen. 
Varken björn eller annat vilt syns till. 
Dagen efter fortsätter jag genom sko-
gar som glesar ut och som övergår i 
stora sankmarker. Träden är små och 
förkrympta. I Karesuando bunkrar 

jag sedan upp mina förråd. 
I Kilpisjärvi tar jag båten ”Malla” 

över sjön. Där börjar en 3 km vand-
ring till STENEN. Inte mycket att se, 
men intressant att ha varit där. Har 
sällskap av en annan cyklist som bär 
sin cykel till röset för att ha den med 
sig vid sin start. Jag är inte fullt så 
tokig, utan låter min packning och 
cykel vara kvar på landbacken. I Ka-
resuando pratar jag sedan med en in-
född om vägvalet vidare söderut. Får 
tipset att välja väg 99 på den svenska 
sidan till Haparanda. 

Snacka om avfolkningsbyggd och 
ödetrakter. Det var verkligen en lång, 
rak och ödsliga väg. Det går inte ens 
buss på sträckan och var barnen går i 
skola, förstår jag inte. Många vimsiga 
renar som far hit och dit. När jag stan-
nar till hos handelsmannen i Muo-
desompolo, upptäcker jag att bakhju-
let är trasigt. Har känt att det varit 
något konstigt med fälgen, men inte 
tänkt närmare på det. Det visar sig att 
fälgen har spruckit längs med. Troli-
gen broms-beläggningen som tunnat 
ut och mattat godset. Får ta det för-
siktigt och undvika håligheter i väg-

beläggningen. Vädret står mig bi, det 
har varit något smådis, men annars 
uppehåll och med skapligt vind. Kom-
mer fram till Pajala och får eget rum 
i en campingstuga. Campingen ligger 
fint efter bron över Torneälven. Kol-
lar kvarteren kring Vittula. Områ-
dets rätta namn är Vittulajänkkä och 
översättningen förbjuder redaktören 
mig att nämna. Killen i receptionen 
ringer alla han känner och förhör sig 
om ett nytt hjul, men utan framgång. 

Kommer fram till Polcirkeln. Stan-
nar i en busskur och fixar lunch. Till 
Övertorneå under senare eftermid-
dag. Vädret har slagit om och det har 
börjat småregna. Passar på att ta en 
pizza och en stöl och det sitter bra. 
Kollar med en helgarbetande mo-
pedreparatör. Han har inget hjul till 
mig, men han kan beställa. Jag får 
räkna med en veckas leveranstid. Ett 
par mil innan Övertorneå kopplade 
jag bort bakbromsen för att inte få 
tvärstopp. Framkommen till Hapar-
anda hjälper polisen mig att få plats 
på campingen. 

Jag hänger på låset när cykelhand-

CYKELSEMESTERCYKELSEMESTER
6 veckor och 260 mils långfärdscykling

från Treriksröset längs ostkusten till Lund.
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Under 2010 så har vi utökat till 4 lag. 
Vi har spelat i Pildammsparken på 
måndagar. I sektionen har vi 15 aktiva 
spelare. Varje lag består av 2 spelare, 
det betyder att varje måndag så spelar 
8 spelare och så skiftas vi om.

Årets seriespel är nu slut och vi har 
inte nått toppen, men vi är inte heller 
i botten.

Vi har också haft en alldeles egen 
träff med endast oss själva och nya in-
tresserade ifrån polisen och vi kanske 
har en ny medlem på gång, nämligen 
Lars Soldelid. Vi hoppas du blev så in-
tresserad att du kommer att fortsätta.

Vi hade vår prova på kväll i Kungs-
parken bakom Casinot och vi grillade 
givetvis korv som vanligt. Donald var 

i storform för en gångs skull (hade va-
rit bra om han kunnat vara de i serie-
spelet också).

Vi skickar här ut en:

EFTERLYSNING
och undrar om det finns spelare i 
andra delar av Skåne alltså utanför 
Malmö, typ Helsingborg, Ystad, Kris-
tianstad som vill möta oss i lite spel. 
Intresserade kan meila till mig (Jan 
Ohlin).

Förutom ovanstående så hade vi 
en uppstartsträff i våras nere i västra 
hamnen där Hans Hammarstedt var 
grillmästare.

Beträffande seriespelet så tillhörde 
vi förr Korpen, men nu så tillhör vi 

Malmö bouleförening med vår allde-
les egna Katarina Farmstedt som ord-
förande. 

Vi spelar emot personer ifrån 
många olika företag, posten har 
många lag t.ex.

Det är inte förbjudet att komma 
och heja och titta på. Vi har hittills 
spelat på måndagkvällar kl. 18.00 så 
ni är alla välkomna. Vi börjar till vå-
ren igen.

Till dess önskar vi först en riktigt 
god jul.

Vid pennan / Jan Ohlin

derbart väder i Karlskrona. Sol från 
en molnfri himmel, men fortfarande 
blåsigt. Efter frukost begiver jag mig 
ner i city. Det blir en turbåt bland öar 
och kobbar i den yttre skärgården, 
med kompisen som privat guide. Trå-
kigt nog är det så mycket folk på bå-
ten att vi får sitta under däck. Träffar 
sedan dottern Sara som tvingar mig 
att köpa nya cykelbyxor. De gamla är 
så slitna att man ser min ädla bakdel 
genom det spindelnäts tunna tyget. 
Byxorna hade efter årens alla långtu-
rer blivit något slitna.

Kör till Nättraby, där cykelspåret 
plötsligt bara upphör. Pratar med 
en kille från vägverket och det visar 
sig att han är en gammal cyklist. Han 
beskriver hur jag skall köra västerut 
längs med E 22. Vägbeskrivning vi-
sar sig vara guld värd och dessutom 
har jag nu sidovind. Efter Karlshamn 
på vägen ut ur Mörrum träffar jag 
en annan långfärdscyklist. Det är en 
flicka från Hannover som varit i Sve-
rige och hälsat på bekanta. Vi slår 
följe och pratar om våra cykelturer. 
När vi kommer till väg 121 måste jag 
ta vägen mot Näsum på min väg till 
Ivön. Den tyska flickan fortsätter mot 
Trelleborg då med mina cykelkartor. 
Vid Vånga viker jag av söderut och 
kör sedan en mycket vacker väg längs 
Ivösjön. Bilfärja över till Ivön där jag 
blir varmt mottagen av Jan och Berit 
Jensen. En stor välkomnande skylt 
vid grinden. 

Efter en utsökt frukost blir det cy-
keltur till Hässleholm, där kompisen 

Tommy möter upp för att cykla med 
sista biten till Lund. Tar vägen om 
Finjasjön – Brönnestad. Tommy kom-
mer i samspråk med en gammal dam 
som visar sig varit bekant med hans 
mamma. Vid Stockamöllans rastplats 
får det bli torrskaffning eftersom min 
gasol tagit slut. Cyklar sedan förbi 
slott och herresäten med fin natur 
och bra vägar. När vi kör in på Har-
debergaspåret vid Fågelsångsdalen i 
Södra Sandby möter cykelkompisen 
Olle upp. I Lund blir det sedan mot-
tagning med Champagne och då kan 
man inte mer än känna sig välkom-
men hem efter en mycket trevlig och 
härlig cykeltur.

Torbjörn Berglund, Lund

så avklädd jag bara vågar. Varmt och 
härligt sommarväder. Pratar med ett 
par fiskargubbar om fiske och deras 
boende i båthusen. I Hudiksvall träf-
far jag ett par som åkt runt i Sverige 
under sin semester. De var från Mot-
ala och hade varit på semester ända 
upp till Nordkap. Vi hade därför lite 
att prata om. Vädret fortsätter att 
vara bra, men en svag sydlig vind har 
börjat tillta. Är i stort sett ensam på 
Jungfrukustvägen som sträcker sig 
från Söderhamn ner till Gävle. I Gävle 
hinner jag med en baguette och kaffe 
innan de stänger. Kollar slottet och 
torget där den eldfängda bocken bru-
kar stå. 

Följer Dalälven ner till Älvkarleby 
där jag kör över Laxön och kraft-
verken till den östra sidan av älven. 
Slår läger på fiskecampen. Trevlig 
camping och inte dyrt. Går en runda 
och kollar alla storfiskarna. De hade 
inte bara ett spö ute i älven utan 3 - 4 
stycken. Stora fiskar som nappar, rik-
tiga bamsingar. Det har varit en här-
lig dag med bra vägar och inga backar 
att prata om. Blir bjuden på grillat 
från ett gäng i husbil bredvid. Sma-
kade bra. Fick sedan även efterrätt.

På min färd mot Uppsala konstate-
rar jag att rastplatserna på de gamla 
vägsträckorna är igenbommade och 
stängda. Kom fram till vandrarhem-
met i Uppsala och får där plats i en 
sovsal. Inget bra boende även om 
huset verkar relativt nybyggt. Cyklar 
ned i city och tar en stöl. 

På vägen mot Upplands Väsby bör-
jar det regna. Det bara inte regnar 
- det forsar vatten. Jag cyklar iklädd 
regnkläder och över detta en har jag 
en poncho. Cyklar på den ”gamla” 
vägen parallellt med motorvägen. 
Kan ta mig in via baksidan till en 
bensinmack och Mc Donalds med cy-
keln. Vatten forsar av mig och jag är 
verkligen våt som en dränkt katt. Det 
värsta skyfallet drar förbi och regnet 
övergår i duggregn. Jag hinner torka 

upp något innan jag är framme hos 
Monica Alkblad i Gribbylund. Det du-
kas fram gott vin och god mat. Utsökt.

Dagen efter är det kompass som 
gäller för färd genom Stockholm till 
Sergels torg, men jag får säga att det 
är bra skyltat. Fortsätter genom Gam-
la stan, Slussen, Söder/Globen, Älvsjö 
och vidare till familjen Thorén i Hud-
dinge. Det är Kulturfestival i Stock-
holm, så det blir besök ett i centrum 
under kvällen. Även denna kväll du-
kas det fram en utsökt mdidag.

Dagen därpå lämnar jag Huddinge 
och fortsätter på bra småvägar mot 
Sandviken. Kommer till färjan och ef-
ter lite väntan blir det en båttur över 
till södra sidan. Där är ett fikaställe 
strategiskt placerat. Pratar med ett 
ungt par som cyklat från Umeå och 
är på väg till killens föräldrahem i 
Jönköping. De hade lite bråttom för 
att hinna tillbaka till skolstarten. Det 
har under förmiddagen varit skapligt 
väder men mörka moln närmar sig. 
Det går fort och sedan är ett åskväder 
över mig. Det blixtrar och åskar och 
det rejält. Jag försöker söka skydd, 
men till slut regnar det även under 
träden. Bara att fortsätta. Kommer 
fram till Vagnhärad och det skulle 
vara trevligt att köra ut till Trosa, 
men inte i detta väder. Fortsätter 
till Nyköping och där slutar det att 
regna. En växelvajer har då smällt av. 
Eländes elände. På vandrarhemmet 
fixar jag middag och tar sedan cykeln 
med mig till centrum. Hittar en bra 
cykelaffär i city. De lovar fixa vajern 

och byta ut lite trasiga delar som t.ex. 
sadeln som spruckit och de lovar ser-
va cykeln till nästa dag.  

Dagen därpå cyklar jag ned till fär-
jan i Säter. Skyltar till Kolmårdens 
djurpark, men tycker inte jag har tid 
till det. I färjeläget snackar jag med 
ett gäng ”vuxna” motorcyklister. Ser 
härligt ut. Kommer fram till Mem och 
får se en slussning. Fortsätter sedan 
längs Göta kanal upp till Söderköping. 

Framkommen till Gamleby väljer 
jag den östra vägen över Norrlandet 
mot Västervik. Bra väg med mycket 
vacker natur, men gud vilka backar. 
Man kunde bli knäckt för mindre. I 
Västervik går jag på lokal och äter lite 
gott, innan sängen kallar som vanligt 
kring 21. När jag senare kommer till 
Kalmar har jag kämpat mot en kraf-
tig motvind. Turistbyrån hjälper mig 
med ett boende på Svanen. Ganska 
dyrt men ett toppen ställe. Får eget 
rum, bra kök, TV och Internet. Tar 
bussen ut till Borgholm på Öland, 
bara för att ha varit där.. 

Vaknar till ett härligt väder men 
med en frisk västlig vind. Tar vägen 
söderut längs kusten via Fågelmara 
där jag hälsar på EBM Thomas för-
äldrar. Fortsätter sedan i motvind 
till Jämjö, där blir det korv och mos i 
”korvaludan” på torget På vägen mot 
Karlskrona passerar jag Lyckeby och 
då är det bara att besöka kompisen 
Bengt-Åke och hans hustru Karin. Det 
blir kaffe och sju sorters kakor. Hem-
lagat och det smakar verkligen utsökt. 

Dagen därpå vaknar jag till ett un-

BOULEBOULE
Rapport från boulesektionen.
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Som hälsoinspiratör fick jag tillsam-
mans med min chef Mats Hägg upp-
draget att göra en handlingsplan för 
det hälsofrämjande arbetet för alla 
på tekniska roteln i Malmö. Myn-
dighetens prioriterade områden är: 
fysisk aktivitet, gemenskap/glädje/
trivsel och återhämtning. Vår arbets-
plats består idag av en lång korridor 
där vissa av oss inte träffas under 
dagarna på grund av lokalernas ut-
formning. Vårt arbete flätas ihop ge-
nom det gods som undersöks men det 
innebär inte att vi ses. 

Vi enades om att gemenskap/gläd-
je/trivsel var det vi skulle ägna oss 
åt eftersom vi inte har lokaler som 
främjar gemenskapen. Med lite tur 
blir de två andra punkterna en följd 
av det område vi valt i vår friskvårds-
plan.

En dag per termin ska vi ägna oss åt 
gemenskap och vi har haft vår första 
”friskvårdsdag” där vi hade följande 
program:

Vi började med frukost i Ystad se-

gelsällskaps klubbstuga. Stadsvand-
ring i Ystad med fälttekniker Hans-
Inge Johansson som berättade om 
kända byggnader. Indelning i grupper 
för drakbygge, under tiden grillades 
det korv som åts under drakflygar-
tävlingen. Vinnande drake utsågs i 

samband med eftermiddagskaffet då 
vi avslutade dagen för hemfärd. 

Vi ser fram emot vårens friskvårds-
dag och hoppas på samma fantastiska 
tur med vädret!

/Ewa Lind, hälsoinspiratör
tekniska roteln/Malmö

HÄLSAHÄLSA
Friskvård för alla!

Hälsoinspiratör
Vill du bli hälsoinspiratör för din sektion eller enhet, läs mer på Intrapolis 
under Personalentré – Friskvård – Hälsoinspiratör – Lokal information och/
eller ring Liselott Hedenskog, Polismyndighetens idrottskonsulent för mer 
information.

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

Följande personer har vunnit varsin t-shirt.

Vänligen meddela Liselott Hedenskog via groupwise vilken storlek du 
önskar, så skickas t-shirten till dig.

Vad är Rör-på-dig-tävlingen?
Cykla eller gå till och från arbetet eller deltag i någon fy-
sisk aktivitet under din fystimme. Då kan du vinna pris 
genom att fylla i och skicka in Rör-på-dig-korten.

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 arbetsmiljösektionen, 
Liselott Hedenskog genom internposten.

Lycka till önskar Liselott Hedenskog, Idrottskonsulent

DRAGNINGDRAGNING
 i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Anki Grönwall, POMA Npo City
Camilla Frank, Loa tma 
Leif Malmqvist, Limhamn 
Eva-Christine Winqvist, Limhamn 
Jan Brand, PONV

Stefan Olsson, Facket 
Britt-Marie Wigermo, PONS
Mats Wilhelmsson, POMA 
Fredrik Andersson, LKURMA
Marie Bjelk, Loa tma

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.

Färs & Frosta Bolån

Den enda bank du behöver.
Kundtjänst 0415-173 00 Internet: www.fofspar.se
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Stöd polisidrotten genom att köpa Nordisk Kriminalkrönika,
som utkommer med en ny bok varje år! www.spifab.se

ur Nordisk Kriminalkrönika 2008ur Nordisk Kriminalkrönika 2008
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Badkarsmord i Lund klarades upp efter fem år
Av J-B Cederholm, kriminalinspektör, länskriminalen i Skåne. 

En kvinna hittas våren 2001 död i sitt badkar och
hennes ettårige son är samtidigt försvunnen från lä-
genheten. 

Nästan fem år senare söker en man asyl i Sverige. 

Tisdagen den 22 maj 2001 omkring klockan 10.00,
ringde vaktmästaren vid Lunds Kommunala Fastig-
hetsaktiebolag, LKF, på dörren till Payam Benawaz
lägenhet på Tage Erlanders väg 33 i Lund. Samtliga
hyresgäster hade några dagar tidigare fått meddelan-
de om att de skulle hålla sin lägenhet tillgänglig för
städning av ventilerna i kök och badrum. Vaktmästa-
ren skulle gå in med huvudnyckel om ingen öppnade
vid det annonserade besöket.

Vid tillfället hade vaktmästaren även med sig en
hantverkare som skulle rengöra ventilerna i lägenhe-
ten. Efter att ha ringt och knackat på ytterdörren
utan någon som helst reaktion, öppnade vaktmästa-
ren ytterdörren till lägenheten med sin huvudnyckel.
Ventilen i köket rengjordes och då de båda männen
skulle gå in i badrummet var även denna dörr låst.

De knackade och ropade flera gånger men fick inget
svar och därför öppnade de badrumsdörren genom
att använda en skruvmejsel för att vrida om låsvredet
från utsidan.

Ingen av dem hade i sin vildaste fantasi kunnat
tänka sig få se vad som fanns innanför den dörr som
de just öppnat. 

Mordet upptäcks 2001
I badkaret, som inte innehöll något vatten, låg en na-
ken livlös kvinna på rygg. De båda männen tvekade
inte om hennes tillstånd. Det framstod helt klart för
dem båda att hon var död.

Männen backade, chockade över upptäckten, ut ur
lägenheten och från trapphuset ringde en av dem
larmnumret 112. Läkare och ambulans anlände efter
några minuter till platsen och läkaren kunde, precis
som de båda männen, konstatera att kvinnan i bad-
karet var död. Han fick också direkt uppfattningen
att polis skulle tillkallas eftersom det inte såg ut att
vara ett naturligt dödsfall. 

De första poliserna som kom till platsen spärrade
omedelbart av lägenheten och via LKC, Länskom-
munikationscentralen i Malmö, begärde patrullen att
få kriminaltekniker och utredare från länskriminalen
till platsen.

Omedelbart kunde poliserna konstatera att Pay-
ams drygt ettårige son Diako saknades i lägenheten.
Efter kontakt med inre befäl i Lund fick patrullen re-
da på att maken Saman Benawaz så sent som fem
dagar tidigare släppts från en häktningsförhandling i
Lunds Tingsrätt, där han stod misstänkt för ”grov
egenmäktighet med barn”. Detta genom att han tagit
sonen från mamman och hållit honom gömd under
cirka tre veckors tid.

Payam Benawaz lägenhet på Tage Erlanders väg i
Lund var nu att betrakta som en brottsplats och det
fanns anledning att tro att någon berövat Payam Be-
nawaz livet.

En man söker asyl i januari 2006
En handläggare på Migrationsverket som i sin dagli-
ga gärning sysslar med registrering av fingeravtryck
på asylsökande, upptäckte plötsligt en dag i början
på januari 2006 att han hade registrerat ett fingerav-
tryck, från en nyanländ asylsökande, som redan tidi-
gare fanns i deras fingeravtrycksregister.

Det som handläggaren tyckte var anmärkningsvärt
var att den nyanlände flyktingen uppgav att han hette
Sasan Zendi med födelsetid 631110 samtidigt som

fingeravtrycken var identiska med en person som
kommit till Sverige under 1980-talet under namnet
Saman Benawaz med födelsetid 571110. Kontakter
togs från Migrationsverket med andra svenska myn-
digheter och då framkom det att Saman Benawaz var
efterlyst, anhållen i sin frånvaro av åklagare i Malmö
för ett mord som begåtts på Tage Erlanders väg i
Lund i maj månad 2001. 

Länskriminalen i Skåne fick den 11 januari 2006
besked från Migrationsverket om att den för mordet
på Payam Benawaz efterlyste maken Saman Bena-
waz (Sasan Zendi) skulle finnas i en lägenhet i Pers-
torp några mil från Hässleholm. Lägenheten hyrdes
av Migrationsverket och hade ställts till Benawaz
förfogande under den pågående asylutredningen. 

Poliser (spanare) från Malmö beordrades till Pers-
torp för att kontrollera uppgifterna från Migra-
tionsverket och eventuellt kunna identifiera Benawaz
på det gamla foto som fanns på honom sedan mord-
utredningen inleddes nästan fem år tidigare. Spanar-
na rapporterade att det bodde en man i lägenheten
som väl stämde in med ett nytaget foto på Sasan
Zendi, men om det var samma man som fanns på det
foto som medtagits på Benawaz – var inte möjligt att
avgöra på avstånd.

Samtalade på engelska under hela färden
Beslut togs att mannen skulle frihetsberövas och
föras till Malmö för att identiteten skulle kunna fast-

132

Payam bodde i västra Lund. Uppe till vänster på kartan är Tage Erlanders väg 33 markerat med en röd pil. Området kallas Värpinge.
Den tekniska bevisningen kunde inte exakt fastställa vad som hände i lägenhet i slutet av maj 2001.



14  Skånepolisen Sport och Fritid  4-2010 Skånepolisen Sport och Fritid  4-2010 15

ställas. Samtidigt skulle det genomföras en husrann-
sakan i den aktuella lägenheten för att söka efter
eventuell bevisning rörande mordet som skett fem år
tidigare.

Utredarna på länskriminalen kände till att Bena-
waz talade bra svenska och även talade bra engelska.
Dessutom talade han sina modersmål som var ara-
biska och kurdiska. Spanarna hade fått besked om
att de skulle prata med honom på engelska vilket var
det språk som han använt då han samtalat med per-
sonal på Migrationsverket. De skulle även låta ho-
nom tro att han frihetsberövades i namnet Sasan
Zendi om han inte själv uppgav något annat namn.

Gripandet, som skedde i lägenheten i Perstorp den
12 januari 2006 klockan 17.00, gick lugnt tillväga
och Benawaz (Sasan Zendi) samtalade med spanarna
på engelska under hela bilfärden till polishuset på
Porslinsgatan i Malmö. Lägenheten i Perstorp spär-
rades av i avvaktan på teknisk undersökning och
husrannsakan. 

Vice Chefsåklagare P O Pehrsons anhållningsbe-
slut på den för mordet på Payam Benawaz anhållne
och efterlyste maken hade efter nästan fem års efter-
spaningar kunnat verkställas.

Politisk flykting på 80-talet
I mitten av 1980-talet anlände en person till Sverige
som uppgav sig heta Saman Benawaz. Han sökte po-
litisk asyl och sade att han ursprungligen kom från
norra delen av Irak i gränstrakterna till Iran. Största

staden i detta område är Sulaimaniya som är beläget
några mil öster om Kirkuk. Samtidigt sökte även en
kvinna asyl och de båda uppgav att de var man och
hustru. 1986 födde kvinnan en dotter här i Sverige.
Familjen bosatte sig så småningom i Uppsala och
Saman började studera språk på universitetet. 

Efter några år i Sverige blev det problem i äkten-
skapet och Saman polisanmäldes för misshandel av
hustrun. Han förde bort deras gemensamma dotter
utan hustruns medgivande och anmäldes för ”grov
egenmäktighet med barn”. Han kom även i knivbråk
med en granne i lägenhetstrappan i Uppsala och för
dessa brott dömdes han till fleråriga fängelsestraff i
början på 1990-talet. Dottern kunde efter lång tid
sammanföras med sin mamma och dessa båda för-
sågs med skyddad identitet och bostadsort. Kontak-
ten mellan Saman och dottern respektive hustrun var
därmed definitivt bruten.

Payam blir Samans hustru
Saman återvände då och då till sina hemtrakter i Irak
och träffade vid något av dessa tillfällen den sexton
år yngre Payam. De förlovade sig, enligt Samans
uppgifter till Migrationsverket, 1991 och gifte sig
1997 i Irak. Vid årsskiftet 1997–1998 återvände Sa-
man till Sverige och sökte då asyl och uppehållstill-
stånd för sin nya hustru vilket också så småningom
beviljades. Paret bosatte sig i Uppsala.

Enligt förhör som hållits med dels Payam i tidiga-
re ärenden och även i förhör som hållits med hennes
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Detta var synen som
mötte de båda hant-
verkarna då de kom in
i badrummet. De såg
en naken död kvinna i
badkaret.

släktingar och vänner dröjde det inte länge förrän
det uppstod problem i äktenskapet. Payam hade ti-
digt en önskan att integreras i det svenska samhället
och anpassa sig till den kultur och de levnadsregler
som gällde i Sverige. Detta tillät inte Saman. Han
kontrollerade henne i allt vad hon gjorde, och då hon
gick kurs för att lära sig svenska fanns han med i
lektionssalen för att kontrollera henne. Hans kon-
trollbehov visade sig på många andra sätt och då hon
inte lydde honom blint blev hon misshandlad av ho-
nom. Det har berättats av kvinnor i Payams närhet
att ett missfall som hon hade i slutet på 90-talet be-
rodde på att Saman misshandlat henne. Denna miss-
handel blev dock aldrig anmäld eftersom Payam var
rädd för vad Saman skulle ta sig till med henne om
hon anmälde honom.

Payam sökte sig så småningom till kvinnojouren i
Stockholm där hon fick tillfällig hjälp att komma
ifrån sin man. Hon fick också möjlighet att prata och
diskutera med andra kvinnor som var i liknande
situation som hon var. Hon blev genom dessa kon-
takter övertygad om att hon inte skulle acceptera den
levnadssituation som hon hade tillsammans med Sa-
man. Hon berättade vidare för andra kvinnor hur han
slagit och sparkat henne och även hur han hotat att
döda henne om hon inte gjorde och levde enligt Sa-
mans önskemål. Ett flertal av kvinnorna har också
berättat att Payam vände tillbaka till Saman vid flera
tillfällen därför att hon var så förtvivlat rädd för ho-
nom och hon var övertygad om att han skulle döda
henne om hon inte återvände till honom.

Efter en tid återförenades alltså Payam med sin
make och under en tid var förhållandet annorlunda
och bättre. Paret flyttade i slutet på 90-talet till
Lund. De bodde på Linero, en stadsdel i östra Lund.
Även efter flytten till Lund hade Payam stora pro-
blem med relationen till sin man och sökte tidigt
kontakt med kvinnojouren i Lund. Där var hon ock-
så bosatt emellanåt, under kortare eller längre tid.

Saman fortsatte sina språkstudier vid Lunds Uni-
versitet och hade vid sekelskiftet cirka 200 universi-
tetspoäng som motsvarar fem års fulltidsstudier. Stu-
dierna finansierades genom bidrag och lån från CSN
(Centrala studiestödsnämnden) och Samans studie-
skuld uppgick vid samma tid till cirka 300000 kro-
nor. 

Under år 1999 blev Payam gravid och i mars 2000
födde Payam parets gemensamma son som fick
namnet Kaidiako och kallades Diako. 

Efter sonens födelse accelererade problemen mel-
lan Payam och Saman och hon bodde allt oftare och

längre tider på kvinnojouren. Dessa problem ledde
så småningom fram till att Payam, med hjälp av so-
ciala myndigheter i Lund, fick en lägenhet i den
västra stadsdelen Värpinge. Hon bosatte sig i en två-
rumslägenhet på Tage Erlanders väg tillsammans
med sonen Diako.

Sonen Diako försvinner
Payam framförde till personer inom Socialförvalt-
ningen i Lund att hon hade önskemål om att skiljas
från Saman men att hon samtidigt var så rädd för ho-
nom att hon var tveksam till att genomföra skilsmäs-
san. Vidare diskuterades vårdnaden om sonen och
Payam ville ha ensam vårdnad. Saman motsatte sig
Payams önskemål och de träffades flera gånger hos
en socialsekreterare för att försöka finna en lösning.
Ett av dessa möten hölls i slutet på april 2001 och i
samband med mötet bestämdes att Saman skulle få
ha hand om Diako några timmar på eftermiddagen
den aktuella dagen.

Saman återlämnade inte Diako som bestämts och
Payam kontaktade socialförvaltningen som hjälpte
henne med en polisanmälan som rubricerades såsom
”grov egenmäktighet med barn”. 

Payams förtroende för svenskt rättsväsende var
naggat i kanten därför att ett flertal anmälningar från
hennes sida mot sin man hade blivit nerlagda. Ord
stod mot ord och åklagarmyndigheten ansåg inte att
den misshandel och de olaga hot som Payam utsatts
för gick att bevisa. Payam hade gjort ett flertal an-
mälningar till polisen i Lund under senare delen av
år 2000 och i inledningen av 2001. 

Saman var försvunnen tillsammans med sonen
Diako. Då han efter några dagar inte återvänt och
ingen visste var han fanns så anhölls han av åklaga-
re. Några dagar senare häktade Lunds Tingsrätt Sa-
man i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för
grov egenmäktighet med barn.

Payam var förtvivlad i sin ensamhet och hade dag-
liga kontakter med dels personal inom socialförvalt-
ningen, dels med sjukvården i Lund. Saknaden och
oron över vad som hänt hennes son var ofantligt stor
och många människor i hennes närhet ställde upp
och hjälpte henne att klara av den hittills svåraste
perioden i hennes liv.

Payam hade ingen aning om var Saman och Diako
befann sig och visste inte ens om hennes drygt ett-
årige son var i livet.

Saman och Diako efterlystes både nationellt och
internationellt. Payam ställde foto till polisens för-
fogande som bifogades den efterlysning som gick ut
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till andra polismyndigheter och andra länder. Någon
konkret spaning förekom inte eftersom det inte fanns
några indikationer på var Saman och sonen kunde
befinna sig. De adresser som kunde vara aktuella i
Lund och på andra ställen i Sverige besöktes utan re-
sultat.

Under den period som Saman och Diako var för-
svunna hölls flera förhör med Payam på polisstatio-
nen i Lund. Bilden av en mycket rädd, orolig och
förtvivlad kvinna var tydligt för de poliser som höll
förhör med henne. 

Saman kommer tillbaka med sonen
Torsdagen den 17 maj ringde det plötsligt på dörren
hemma hos Payam på Tage Erlanders väg. Då hon
öppnade stod Saman och Diako utanför. Payam blev
överlycklig då hon fick återse sin saknade son. Han
var till synes välbehållen. Hon berättade senare sam-
ma dag för anhöriga att hon samtidigt blev livrädd
för vad Saman skulle göra med henne. Rädslan gjor-
de att hon ringde till sin mamma i Irak och bad hen-
ne kontakta en kusin i Stockholm, som i sin tur skul-
le kontakta polisen i Lund. Så skedde och efter några
timmar anlände poliser till adressen och verkställde
Lunds Tingsrätts häktningsbeslut och frihetsberöva-
de Saman. Payam har sagt till en kvinnlig bekant i
Lund att då poliserna förde bort Saman sade han på
kurdiska till Payam att han skulle döda henne så fort

han blev fri eftersom hon kontaktat polisen.
Samma dag kontaktade Payam polisen i Lund.

Hon ville plötsligt tona ner händelserna och sade till
den polis som samtalade med henne att hon gärna
såg att Saman släpptes. Det framkom senare att detta
var ett resultat av en oerhörd rädsla från hennes sida.
Hon var nu övertygad om att Saman skulle döda
henne den dag han försattes på fri fot. Hon ville ge-
nom sitt agerande hamna i en bättre dager hos Sa-
man och därför vädjade hon om hans frisläppande.

Payams framförda önskemål hade dock ingen
effekt vare sig på poliser eller på åklagare utan det
beslutades att Saman skulle ställas inför häktnings-
domaren i Lunds Tingsrätt på fredagen den 18 maj
2001.

Häktningsförhandling hölls på fredagen i Lunds
Tingsrätt och Saman försattes efter denna på fri fot,
det vill säga han släpptes, med följande motivering:

”Saman Benawaz är alltjämt på sannolika skäl
misstänkt för egenmäktighet med barn i Lund, på
annan plats i Sverige samt i Danmark, under tiden
26 april till 17 maj 2001. Efter det att Benawaz åter-
vänt med barnet och efter det att han redogjort för de
faktiska omständigheterna kring brottet kan tingsrät-
ten inte finna att det fortfarande finns förutsättningar
för häktning.

Tingsrätten ogillar därför åklagarens framställning
och häver det tidigare häktningsbeslutet.”
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Payams kläder och morgonrock låg ordnat upplagda på tvättmaskinen i badrummet. Men vem lade dem där?

Payam blir mördad
Efter att Saman blivit släppt på fredagseftermidda-
gen åkte han direkt hem till Payams lägenhet. Hon
var dock inte hemma och Saman saknade nyckel.
Han satte sig vid busshållplatsen för att vänta på
henne. Payam hade tillsammans med Diako varit in-
ne i Lunds centrum på fredagen. Ovetande om att
Saman blivit frisläppt satte hon sig på bussen mot
hemmet. Payam träffade en väninna på bussen som
bodde i närheten. Hon har i förhör berättat att då
bussen närmade sig hållplatsen där Payam skulle
stiga av så fick Payam syn på Saman. Hon drog då
Diako med sig ner på golvet i bussen för att Saman
inte skulle få syn på henne. Bussen fortsatte förbi
hållplatsen utan att stanna och Payam gjorde sig åter
synlig. Väninnan gick av efter ytterligare någon
hållplats och när hon lämnade bussen var det sista
gången hon såg Payam i livet. Hon säger att Payam
befann sig i någon form av chocktillstånd vid detta
tillfälle men ville inte ha någon hjälp av väninnan.
Vad som hände Payam och hur hon sedan kom i
kontakt med Saman och återvände till sin lägenhet är
okänt. 

På lördagen och söndagen var det några kvinnor
som hade telefonkontakt med Payam då hon befann
sig i hemmet. Samtliga har i förhör uppgivit att det
framstod som helt klart för dem att Saman fanns i lä-
genheten därför att Payam viskade i telefonen och
visade klart och tydligt genom sitt sätt att prata att
hon snabbt ville avsluta samtalet. Någon frågade
henne rakt ut om Saman var där och då svarade hon
jakande. 

På fråga om hon ville ha någon form av hjälp sva-
rade hon att det ville hon inte. I varje fall ville hon
inte uppge detta. Flera av kvinnorna har också vitt-
nat om att de hörde Diako i bakgrunden då de prata-
de med Payam.

Det senaste kända telefonsamtalet med Payam är
sent på söndagseftermiddagen. Det är flera som för-
söker nå henne senare på söndagen och även på
måndagen men ingen av dessa lyckas få någon kon-
takt.

Vad som hände dessa dagar i lägenheten på Tage
Erlanders väg i Lund är fortfarande okänt men det är
i dag fastställt att Payam berövades livet troligen nå-
gon gång mellan söndag eftermiddag och måndag
kväll.

Hon hade varit död minst tio timmar
Vid lunchtid på tisdagen den 22 maj 2001 anlände
kriminalteknikerna Rosengren och Mårtensson från

Länskriminalen i Skåne till Payams lägenhet i Lund.
De fick först en kort redogörelse av första polis-
patrull på platsen om deras iakttagelser och vad och
vem som varit inne i lägenheten innan teknikerna
anlände. 

Teknikerna började därefter med att dokumentera
lägenheten genom att fotografera allt som fanns i
den. Ett stort antal foton togs på Payams nakna
kropp som låg på rygg i det på vatten tomma bad-
karet. De gjorde bedömningen att en rättsläkare från
Rättsmedicinalverkets avdelning i Lund skulle till-
kallas för att få se kroppen på plats. Det kan under-
lätta den rättsmedicinska obduktion som alltid skall
göras då det misstänks att någon berövats livet. 

Teknikerna och rättsläkaren kunde tillsammans
konstatera att kroppstemperaturen var samma som
den omgivande rumstemperaturen vilket gav en indi-
kation på att Payam varit död minst tio timmar då
hon anträffades. I ansiktet, vid mun och näsa, fanns
ett skumliknande sekret och detta kunde, enligt
rättsläkaren, tyda på att Payam drunknat i badkaret.
Några synliga skador på kroppen kunde inled-
ningsvis inte anträffas.

Proppen som normalt förhindrar att vattnet rinner
ut från badkaret satt i sitt avloppshål och vid en se-
nare undersökning visade det sig att det fanns ett
läckage vid denna propp och det tog ungefär tio tim-
mar för ett fyllt badkar att tömmas genom detta läck-
age.

Payams kropp var torr och även det långa håret
var helt torrt och detta tyder på att kroppen legat
minst några timmar i det tomma badkaret.

Efter att kroppen dokumenterats från alla möjliga
håll och vinklar fördes denna till Rättsmedicin i
Lund för obduktion.

Teknikerna började nu en minutiös undersökning
av hela lägenheten med speciell inriktning på bad-
rummet. Samtidigt hade utredningspersonal från
Länskriminalen anlänt och påbörjade en dörrknack-
ningsoperation i bostadsområdet.

Teknikerna kunde inte finna något i lägenheten el-
ler badrummet som tydde på någon form av strid
mellan Payam och gärningsmannen. Det rådde god
ordning i badrummet och Payams underkläder låg
snyggt upplagda på en tvättmaskin som fanns i bad-
rummet. Det som teknikerna noterade var att ord-
ningen var så god att det gavs ett sken av att någon
försökt att iordningsställa badrummet så att det skul-
le se välstädat ut. Bland annat hittades inga fingerav-
tryck på kaklet runt badkaret och detta kunde tyda
på att det var avtorkat. 
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Fotoramarna var tomma 
I lägenheten i övrigt rådde god ordning men det sak-
nades allt som visade på att ett barn normalt bodde
där. Det fanns inga barnkläder, inga leksaker och
ingen barnvagn. Dessutom fanns det ett stort antal
fotoramar som var tomma. Vid senare förhör med en
kvinna som varit i lägenheten vid flera tillfällen,
framkom det att i alla dessa tomma ramar suttit fo-
ton på sonen Diako. Det fanns i stort sett ingenting
kvar i lägenheten som tydde på att Diako bott där
och i övrigt saknades helt spår eller information om
var han kunde befinna sig.

Ytterdörren till lägenheten hade öppnats med
nyckel av vaktmästaren och i lägenheten kunde inte
anträffas någon nyckel som passade i denna dörr.
Detta faktum betyder att dörren var låst från utsidan
av någon som hade tillgång till en lägenhetsnyckel.
Innanför entrédörren låg Payams mobiltelefon på en
hylla. Laddare till telefonen saknades i lägenheten
vilket tyder på att den som lämnat lägenheten och
låst denna utifrån, hade för avsikt att även ta med sig
telefonen men glömde denna.

Förhörsledarna från länskriminalen hade under
några timmar uppdaterat sig via polisen i Lund och
fått en översiktlig bild av Payam och hennes när-
maste anhöriga. Alla de gamla utredningar som gäll-
de Payam plockades fram och bilden av en miss-
handlad och hotad kvinna som nu var död och troli-
gen berövats livet framstod som tydlig. Att Diako

förts bort från lägenheten av sin pappa Saman var ti-
digt en teori som utredarna arbetade efter och tanken
att Saman även hade med Payams död att göra fanns
tidigt med i utredarna och teknikernas tankar.

Dörrknackningen omfattade ett stort antal förhör
med grannar till Payam. Både i den trappa som Pay-
am bodde och i angränsande trappor. Payam var re-
lativt nyinflyttad och därför var det inte många som
överhuvudtaget kände till henne. Det fanns ingen av
grannarna som gjort några iakttagelser som hade
någon avgörande betydelse för den fortsatta brotts-
utredningen. Ingen hade heller sett Saman lämna
lägenheten tillsammans med Diako. När detta sked-
de borde han rimligtvis ha haft ett stort bagage, ef-
tersom de flesta av Diakos tillhörigheter saknades i
lägenheten. 

Taxiföretagen i Lund kontaktades och även de
busschaufförer som trafikerat Värpinge under de ak-
tuella dagarna förhördes men inga upplysningar om
Saman och Diako kom fram.

Det var inte sjukdom eller olycksfall
Vid obduktionen kunde rättsläkaren konstatera att
Payam dött genom drunkning. Hon hade inga andra
skador på kroppen som kunde förklara dödsfallet.
Det fanns inga kända sjukdomar hos den 27-åriga
Payam och ingenting framkom vid obduktionen som
gjorde att dödsfallet skulle kunna förklaras genom
sjukdom. 
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Från en del av fotoramarna hade någon tagit bort bilderna. Var det bilder på sonen Diako som suttit där?

Payam hade en del mindre blödningar under hu-
den (blåmärken) på baksidan av kroppen bland annat
på ryggen och dessa blödningar skulle kunna upp-
komma om kroppen exempelvis trycktes mot bad-
karsbotten. Hon hade inga spår av alkohol eller
andra främmande substanser i blodet som skulle
kunna förklara drunkningen genom olycksfall.

Någon exakt tidpunkt för dödsfallet gick inte att
fastställa. Det konstaterades genom olika utred-
ningsåtgärder att Payam dött någon gång mellan
söndags- och måndagskvällen.

Rättsläkaren skrev i sitt protokoll att dödsorsaken
var drunkning men att orsaken till drunkningen inte
kunde fastställas genom obduktionen. I samband
med att rättsläkaren senare hördes i domstol sade
han att han inte på grundval av obduktionsfynd kun-
de uttala sig närmare, men att helhetsbilden gjorde
att sjukdomsfall eller olyckshändelse var mindre tro-
ligt.

Saman och sonen Diako var borta
Ett stort antal förhör hölls med personer som på oli-
ka sätt kommit i kontakt med Payam under hennes
år i Sverige. Det rörde sig om vänner, grannar och
anhöriga samt personal från sjukvården, socialför-
valtningen och olika kvinnojourer.

Den bild som kom fram i dessa förhör var entydig.
Payam hade blivit fysiskt och psykiskt misshandlad
av sin man Saman Benawaz i stort sett under hela
sin vistelse i Sverige. Utöver fysisk misshandel hade
hon blivit hotad många gånger och hoten omfattade
hela skalan och innehöll också klart uttalade hot om
att han skulle döda henne. Det kom uppgifter om att
Saman sagt att han skulle dränka henne i ett badkar
och därefter spela psykiskt sjuk för att slippa fängel-
se. Hon hade berättat hur han vid några tillfällen hål-
lit en kudde över hennes ansikte så att hon var på
gränsen till medvetslöshet. Genom detta visade han
upp sin styrka gentemot henne och steget till att dö-
da henne var inte långt. Det framgick även vid ett
flertal förhör att hon var så rädd för honom att hon
inte vågade fullfölja sina anmälningar. Hon menade
med lite distans till händelserna att det bara skulle
förvärra hennes situation om hon stod fast vid sina
anmälningar och berättelser.

En del av förhören som hölls gällde personer som
haft med Saman att göra. Vid ett tillfälle hade han
vid ett samtal med en manlig socialsekreterare i
Lund sagt att ”ibland tänker man att det inte finns en
anledning när man dödar sin kvinna, men det finns
det”. Samans sociala kontakter var få och därför

fanns det inte mer än några enstaka personer som
kunde lämna upplysningar om honom och hans ka-
raktär.

Åklagare kopplades tidigt in som förundersök-
ningsledare eftersom det framstod som rimligt att
misstänka att det var Saman som dränkt sin hustru i
badkaret och därefter tagit sin son med sig och läm-
nat lägenheten. 

Saman anhölls av åklagaren i sin frånvaro, dels
misstänkt för grov egenmäktighet med barn, dels för
mord på sin hustru. 

Den aktiva förundersökningen med förhör, teknisk
undersökning och rättsmedicinska åtgärder pågick
med full kraft fram till hösten 2001 men trappades
sedan efterhand ner eftersom det inte fanns mer att
göra i ärendet. Det var okänt för utredarna var Sa-
man och sonen Diako befann sig. 

Payams mamma och yngre broder anlände till
Sverige under sommaren för att genomföra och delta
i begravningen av Payam. Vid förhör med mamman
framstod en tragisk bild av familjen där både pappan
och en jämngammal syster till Payam dött i sjukdom
några år tidigare. Mamman berättade vidare att både
hon och sonen var rädda för Saman. Dels beroende
på vad Payam hade berättat, dels beroende på vad
han själv sagt och gjort i samband med besök i Irak.
Bland annat sade mamman att en mullah (präst) tagit
kontakt med henne och berättat att han blivit kontak-
tad av Saman som hade frågat vad Koranen hade för
uppfattning om en man som dödade sin hustru. 

Saman och Diako saknades och det fanns inga
säkra uppgifter om var de fanns. Det var heller inte
säkert att Diako var i livet. Rykten påstod att en poj-
ke som skulle kunna vara Diako varit synlig hos sina
farföräldrar i Suleimanyia i Irak. Vid denna tid hade
Sverige inga som helst diplomatiska förbindelser
med Irak och därför gick det inte att kontrollera om
dessa uppgifter var riktiga.

Åren gick och det enda som hände i utredningen
var att brottet egenmäktighet med barn preskribera-
des efter två år. Det ansågs ej heller i detta skede att
misstankegraden var sannolika skäl när det gällde
mordet och därför begärdes Saman inte häktad i sin
frånvaro. Anhållningsbeslutet gjorde att han var ef-
terlyst i Sverige men för att kunna efterlysa någon
internationellt krävs ett häktningsbeslut av en dom-
stol.

Skulle han berätta om 2001?
Som tidigare beskrivits frihetsberövades Saman Be-
nawaz den 12 januari 2006 i Perstorp. Efter transport
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till Malmö var det dags att hålla det första förhöret
med Saman.

Undertecknad, som hade handläggningsansvaret
för utredningen redan 2001, fick nu äntligen chansen
att träffa den person som varit föremål för så många
tankar under de gångna åren. Det var med stor spän-
ning som jag och en kollega riggade förhörsrummet.
Vi kontrollerade att den tekniska utrustningen i form
av video och vanlig ljudbandspelare fungerade. Jag
hade dessutom det senaste dygnet försökt att läsa in
hela ärendet och uppdatera minnet. Det var trots allt
flera år sedan vi aktivt jobbade med ärendet.

Vi hade hört av de kollegor som transporterat Sa-
man Benawaz från Perstorp att han samtalat med
dem på engelska under hela resan och gjort detta i
sin påhittade identitet som Sasan Zendi. Nu undrade
vi:

– Vad skulle Saman Benawaz säga? Skulle han
medge att han var Saman? Skulle han berätta vad
som hände de där dagarna i maj för fem år sedan?
Skulle han berätta vad som hänt med sonen Diako
och var denne befann sig?

Så fort Saman steg in i förhörsrummet förstod jag
att det inte skulle bli ett traditionellt förhör eftersom
den man jag såg framför mig uppträdde förvirrat och
framstod som psykiskt instabil. 

Jag tilltalade honom på engelska och frågade vem
han var. Han svarade inte på tilltal och framstod som
icke kontaktbar. Hans blick flackade runt i hela för-
hörsrummet och med jämna mellanrum reste han sig
upp från stolen. Jag och den närvarande kollegan
fick med milt våld sätta tillbaka honom på stolen.
Detta var en helt annan man än den vi fått beskrivit
för oss och som andra kollegor mindre än en timme
tidigare transporterat cirka 100 kilometer och fört en
helt normal diskussion med. 

Efter cirka 15 minuters försök att få Saman att
svara på frågor om sin identitet, övergick jag till att
tilltala honom på svenska. Jag visste genom många
förhör med andra personer att han talade vårt språk
mer eller mindre flytande.

Jag förklarade för honom att vi visste att han var
Saman Benawaz och sedan delgav jag honom att han
var misstänkt för att 2001 ha mördat sin dåvarande
hustru Payam i Lund. Jag avvaktade Samans reak-
tion och kunde konstatera att det ovan beskrivna be-
teendet fortsatte och någon tydlig reaktion på miss-
tanken syntes inte. Han blev informerad om sin rätt
till offentlig försvarare och att en sådan skulle utses
för honom. Förhöret avbröts därefter eftersom jag
inte tyckte det var meningsfullt att fortsätta tilltala

någon som vägrade prata och dessutom framställde
sig själv som psykiskt sjuk. 

Några dagar senare häktades Saman Benawaz av
Lunds Tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för
mord i Lund 2001. Under häktningsförhandlingen
uppträdde Saman på samma sätt som han gjort under
det första förhöret, det vill säga förvirrat och som
om han var psykiskt sjuk. Saman var så orolig och
förvirrad i rättssalen att han fick beläggas med hand-
fängsel och efter ett tag föras ut ur rättssalen så att
förhandlingen kunde fullföljas. Han yttrade inget i
rättssalen och hans offentlige försvarare berättade att
han inte visste sin klients inställning till misstankar-
na eftersom han heller inte pratade med honom.

Under våren och sommaren gjordes ett stort antal
försök att hålla förhör med Benawaz, varje gång
med hans advokat närvarande. Resultatet var iden-
tiskt lika varje gång. Han vägrade att tala. Hans ad-
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Payams almanacksblad från maj 2001 med bland annat anteck-
ning om polisbesök och strykningar fram till helgen då hon mör-
dades.

vokat berättade att inte heller han lyckats få Saman
att uttala sig. Häktespersonalen hade samma upp-
levelse av honom. Saman hade perioder under häkt-
ningstiden då han matvägrade och även vägrade att
dricka. Detta resulterade i att han periodvis fick be-
handlas medicinskt och gavs dropp för att inte torka
ut.

Simulerade han psykisk sjukdom?
Försök gjordes med andra förhörsledare än de ordi-
narie och med skrivna frågor som han fick möjlighet
att besvara skriftligt. Någon gång under sommaren
började han skriva korta meddelanden till oss utreda-
re som dock sällan var av intresse för utredningen.
Han skrev dock vid något tillfälle att han inte dödat
Payam. 

Vid något av förhörstillfällena visade jag upp fo-
ton på Diako och på den nakna och döda kroppen av
Payam. Vi hoppades att detta förfaringssätt skulle
framkalla någon form av reaktion från Saman. Reak-
tionen blev att han grät hejdlöst och skakade i hela
kroppen men han fortsatte som förut att inte säga
någonting.

Vi kontaktade psykologisk expertis för att få hjälp
med att analysera Benawaz och hans beteende men
inte heller detta hade någon positiv effekt i kontak-
terna med honom. Han genomgick en mindre rätts-
psykiatrisk undersökning och vi var i kontakt med
en psykiatrisk läkare som tidigare haft kontakt med
honom. Dessa båda läkare ville utöver sina skriftliga
utlåtanden inte säga något om Saman, men vi tydde
deras uttalande på så sätt att de ansåg att han simule-
rade psykisk sjukdom. 

I maj månad 2006 var utredningen i klar och vi in-
såg att vi inte skulle få några svar från Saman. Han
hade under fem månader i häkte inte vid något till-
fälle, varken till utredare eller till sin advokat, yttrat
ett enda ord. 

Trots att Saman inte talade med någon, lyckades
vi på andra vägar få fram att han under de gångna
åren vistats och suttit i fängelse i Grekland och att
han varit i Belgien under en tid. Några bekräftade
uppgifter om Diako lyckades vi inte få fram. Rykten
florerade fortfarande om att han var hos sin farmor
och farfar i den kurdiska delen av Irak. 

Det var tyst i tingsrätten
Åtalet förbereddes av åklagaren och lämnades så
småningom in till Lunds Tingsrätt där huvudför-
handling skulle hållas. Stämningsansökan var for-
mulerad så att Saman Benawaz enligt åklagaren

skulle fällas för mord och dömas till livstids fängel-
se.

I samband med att Saman anlände till tingsrätten
första förhandlingsdagen fördes han in i byggnaden
via huvudentrén. Där befann sig en fotograf och en
journalist. Helt utan förvarning slet sig Saman från
de båda häktesvakterna som transporterade honom
och attackerade fotografen med sparkar och slag. Ef-
ter några sekunder övermannades han av häktesper-
sonalen och belades med handfängsel innan han för-
des in i rättssalen. Saman hade återigen visat att han
var våldsbenägen och impulsiv. 

Rättegången varade i fyra dagar och ett tiotal vitt-
nen hördes av tingsrätten. Saman yttrade sig över-
huvudtaget inte under förhandlingarna utan satt hela
tiden med nedbockat huvud och läste i en bok skri-
ven på arabiska. 

Samans offentlige försvarare meddelade att Sa-
mans inställning var att han inte dödat Payam. I öv-
rigt kunde han inte lämna några uppgifter från Sa-
man eftersom denne fortfarande inte talade och hade
så inte gjort vid något tillfälle under förundersök-
ningen.

Lunds Tingsrätt avkunnade sin dom den 31 maj
2006, drygt fem år efter att Payam bragt om livet.
(Mål nr B 968-01) 

Tingsrätten avfärdade tidigt tanken på olyckshän-
delse eller sjukdom som drunkningsorsak men reso-
nerade mera ingående kring hypotesen självmord.
Efter att i domen resonerat kring denna hypotes skri-
ver tingsrätten:

– Tingsrätten anser att självmordshypotesen fram-
står som så verklighetsfrämmande att man måste
bortse från den. 

När det gäller frågan om vem som är gärnings-
man skriver tingsrätten efter ett längre resonemang:

– En annan gärningsman än Saman Benawaz kan
uteslutas.

– Slutsatsen är således att tingsrätten inte hyser
något rimligt tvivel om att Payam bragts om livet av
Saman Benawaz på det sätt som åklagaren påstått.
Åtalet skall alltså bifallas och Saman Benawaz dö-
mas för mord, skriver tingsrätten vidare.

Straffpåföljden blev livstids fängelse och utvis-
ning ur riket med förbud att återvända. 

En mindre rättspsykiatrisk undersökning av Sa-
man Benawaz genomfördes under häktningstiden, en
så kallad § 7-undersökning. Denna gav inte stöd för
någon annan påföljd än fängelse. Med detta avses att
Saman inte ansågs vara psykiskt sjuk i den omfatt-
ningen att han inte kunde dömas till fängelse.

140

ur Nordisk Kriminalkrönika 2008ur Nordisk Kriminalkrönika 2008



22  Skånepolisen Sport och Fritid  4-2010 Skånepolisen Sport och Fritid  4-2010 23

Kommunicerade via dator i hovrätten
Något formellt överklagande av tingsrättsdomen ha-
de inte kommit till hovrätten i rätt tid. Saman hade
inte framfört till sin advokat att han ville att domen
skulle överklagas. Dock hade han själv skrivit ett
brev till hovrätten som kom in några dagar för sent.
Hovrätten tolkade innehållet och det uppfattades
som att Saman ville att hovrätten skulle pröva skuld-
frågan.

Hovrätten överlät till Högsta Domstolen att avgö-
ra om fallet skulle prövas även om ett överklagande
inte kommit inom föreskriven tid. Högsta Domstolen
ansåg att prövning borde ske med tanke på brottes
svårighetsgrad och gav hovrätten i uppdrag att kalla
till förhandling.

Saman Benawaz hade i sin skrivelse, utan att ange
några skäl, också bett om att få byta advokat. Hov-
rätten godtog denna begäran och Saman fick en ny
advokat som skulle läsa in sig på ärendet. 

Saman genomgick under tiden en så kallad § 4-
undersökning vilket innebar att han under ca fyra
veckors tid vistades och undersöktes på en rättspsy-
kiatrisk klinik. Denna undersökning kom fram till
samma slutsats som den mindre § 7-undersökningen
gjort tidigare. Det vill säga att Saman inte var så
psykiskt sjuk att han inte skulle kunna dömas till
fängelse. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge inledde för-

handlingarna i början på december månad 2006.
Även i hovrätten rörde det sig om fyra förhandlings-
dagar och samma vittnen som i tingsrätten var kalla-
de. Denna gång inställde sig samtliga vittnen som
var kallade i motsats till tingsrätten där två väsentli-
ga vittnen uteblivit.

Några nya omständigheter hade inte framkommit
sedan förhandlingarna i tingsrätten men en stor skill-
nad fanns. Saman tilläts under förhandlingarna i
hovrätten att kommunicera genom att skriva sina
svar, påstående och övriga uttalanden på en dator
som var uppkopplad till en TV-skärm på väggen.
Både hovrättens ledamöter, åklagaren och åhörarna
fick därför nu för första gången ta del av vad Saman
hade att säga i saken. 

Majoriteten dömde till livstids fängelse
Saman påstod att han och Payam försonats och att
de överenskommit att han skulle ta med sig Diako
till Tyskland och att Payam skulle ansluta i efter-
hand. Saman och Diako lämnade, enligt Saman,
Lund med tåg den 20 maj 2001 och Payam vinkade
av dem på stationen. Den 22 maj på kvällen, samma
dag som Payam anträffades, fick Saman besked om
att hans hustru anträffats död.

Några ytterligare detaljer som skulle kunna kon-
trolleras lämnade inte Saman och han svarade undvi-
kande på frågor om varför han inte satt sig i kontakt
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17 tusenlappar hitta-
des i ett fotokuvert
gömda i ett köksskåp
hos Payam. Efter för-
hör med hennes mam-
ma, tror polisen att
Payam skulle skicka
pengarna till släkting-
ar i Irak. En ”god
man” utsågs att ha
hand om pengarna.

med svenska myndigheter efter beskedet om hust-
runs död. Några uppgifter om var sonen Diako nu-
mera finns kom inte fram. Saman påstod att Diako
mådde bra och var väl omhändertagen. 

Domen i hovrätten (Mål nr B 2514-06) avkunna-
des i slutet på december och majoriteten av leda-
möterna, fyra av fem, fastställde tingsrättens dom på
livstids fängelse för mord. Resonemanget var liknan-
de det som tingsrätten fört i sin dom och Samans
egna uppgifter lämnades utan avseende.

Tingsrätten hade dömt ut ett skadestånd som Sa-
man skulle betala till Payams moder. Detta fastställ-
des av hovrätten.

En av ledamöterna i hovrätten,
ordföranden Robert Nord, hade
en avvikande mening och ville
fria Saman Benawaz och försätta
honom på fri fot. Nords resone-
mang kring skuldfrågan finns
återgivet i domen och han skriver
avslutningsvis:

– Det går mycket väl att finna
argument som talar för ett händel-
seförlopp i enlighet med åklaga-
rens gärningspåstående. Den tek-
niska utredningen ger dock inte
mycket stöd åt åklagarens hypo-
tes. Inte heller är vad som fram-
kommit om Payam Benawaz person av så enhetlig
och fullständig beskaffenhet att det går att bortse
från möjligheten att hon begått självmord. Vid ett så-
dant förhållande kan det inte anses ställt utom allt
rimligt tvivel att Saman Benawaz tagit hennes liv.
Åtalet skall därför ogillas. 

Nord var dock ensam om sin avvikande mening
och majoriteten av hovrättens ledamöter dömde Sa-
man Benawaz till livstids fängelse för mord.

Saman Benawaz begärde prövningstillstånd hos
Högsta Domstolen men begäran avvisades och där-
med hade domen på livstids fängelse för mord vun-
nit laga kraft.

Sonen Diako är den store förloraren
Som handläggare och polisiärt ansvarig för utred-
ningen kan jag med tillfredsställelse konstatera att
denna till sist kunde avslutas. Inte minst för de anhö-
riga till offret är det viktigt att få ett avslut. Det fak-
tum att det blir åtal i ett ärende gör att hela förunder-
sökningen blir offentlig och då kan parterna få del av
utredningsmaterialet och både få svar på många frå-
gor och dessutom dra egna slutsatser i skuldfrågan.

Under pågående förundersökning är mängder med
uppgifter belagda med sekretess och därför kan inte
de anhöriga få den heltäckande bild av vad som hänt
och som de ofta önskar. 

Payams mamma och bror har under många år bå-
de känt och visat sin förtvivlan och också i många
sammanhang berättat om sin rädsla och oro. 

Att det var Saman Benawaz som berövat sin hust-
ru livet var en tanke och inriktning som tidigt fick
fäste bland oss utredare och tekniker på Länskrimi-
nalen i Skåne. Vi gjorde precis som senare tingsrätt
och hovrätt, det vill säga prövade olika tänkbara hy-
poteser, men kom fram till att det inte fanns någon

annan rimlig förklaring till Pay-
ams död än att Saman mördat
henne. I de flesta mordutredning-
ar finns det konkret teknisk bevis-
ning i form av olika spår med me-
ra. I denna utredning kunde var-
ken tekniker eller rättsläkare med
säkerhet säga att Payam berövats
livet av en annan person. I stället
är det den totala bilden av förhör,
teknisk undersökning och obduk-
tion som gör att både tingsrätt och
hovrätt avkunnat domar som
stämmer överens med utredarnas
övertygelse om Samans skuld.

Samtidigt måste jag medge att jag vid flera tillfällen
under förundersökningen kände tvivel om den be-
fintliga bevisningen skulle anses räcka för en fällan-
de dom när den skulle värderas av andra personer.

Sonen Diakos öde vet vi ingenting om. Det har in-
te kommit något från Saman som kastar minsta ljus
över pojkens öde. Kanske finns han hos släktingar i
Irak. Kanske finns han hos någon vän eller bekant i
någon annan del av världen. Diako, som nu är sju år
gammal, är den store förloraren. Genom händelserna
i Lund 2001 miste han båda sina föräldrar. Vi vet in-
te ens om Diako är i livet och får kanske aldrig något
svar på denna fråga. Han anses officiellt inte som
försvunnen eftersom hans pappa säger sig ha tagit
hand om honom – men vägrar berätta något om hans
vidare öden. Saman har skriftligt uppgett som skäl
till sin vägran att berätta om Diako att han tror att
myndigheterna kommer att ta sonen ifrån honom.
Diako är inte svensk medborgare och därmed är han
inte längre ett fall för svenska myndigheter. 

Som privatperson får jag väl förmodligen i all
framtid dras med mina tankar och obesvarade frågor
kring pojkens öde.
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”Vi vet inte ens 
om sonen Diako 

är i livet – och får
kanske aldrig 
något svar på 
denna fråga”
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1 A L L I A N S E N

2 B O L I B O M P A

3 F E D E R E R

4 S P A M A L O T

5 C H I L E

6 M I L A N

7 H A G S T R Ö M E R

8 L A N D S K R O N A

9 Q V I B E R G

10 I N I E S T A

11 R A P A C E

 1. Varm juldryck 

 2. Wikileakgrundare

 3. Guldtränare i MFF

 4. Nyligen död skådespelande
 Leslie 

 5. Vattenparasitdrabbad stad 

 6. Dubbel allsvensk vinnarstad

 7. Avgående tobleroneköpare

 8. Film om sjungande holländare 

 9. Nyinvigd underjordisk passage

10. Trubbel mellan Nord- och Syd- 

11. Arrangörsstad av FN:s
 klimatmöte 

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 16 februari 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:  ..........................................................................................

Vinnarna av förra krysset
meddelas per post och
får varsin bok av
Nordisk Kriminalkrönka
hemskickad till sig.

 

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:

Du kör väl
Inom hastighetsgränsen?

Trafikverket arbetar för att din resa på Sveriges vägar ska vara så smidig, säker och miljöanpassad som 
möjligt. Vi har ansvar för frågor som bl.a. rör vägar, trafik, fordon och trafikanter.

Läs mer på www.Trafikverket.se

Nykter?

Bältad?





Stellans Plåtslageri
& Byggservice AB

Allt inom plåtslageri & bygg
Nyläggning och reparationer av tak

Reparationer & Underhåll

Ring 0735-93 59 31

Välkomna Stellan

Timotejvägen 15 A

www.stellansplatobygg.se
246 51 LÖDDEKÖPINGE

L A G KÖK OCH BAD
Rot total entreprenad

Per Nilsson
Järnåkravägen 7 B | 222 25 LUND | Mobil 0703-69 46 75

VEINGE BETONG AB
AUKTORISERAD i SVENSKA FABRIKSBETONGFÖRENINGEN

Fabriksblandad betong
Levererar även Grus och Makadam

Betongpumpning
Telefon 0430-183 75 – www.veingebetong.com
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Biotec kan idag erbjuda sina uppdragsgivare fackmannamässiga 

hantverkstjänster såsom 

Renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nyproduktioner. 

I 20 år har vi byggt upp en verksamhet där vi är vana att samarbeta 

med professionella beställare, vilka är uteslutande privatpersoner, 

kommun, försäkringsbolag samt privata företag vilket även har format 

Biotec till ett modernt miljötänkande byggföretag. 

Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag. 

Med vänliga hälsningar Per Roth

                                                  Medlem i Brabyggare.se 
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Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag.

Med vänliga hälsningar Per Roth 

Medlem i Brabyggare.se

Biotec Byggteknik

       

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

DRICKER DU LITE FÖR
MYCKET!

LITE FÖR OFTA?

Ring!

Nämndemansgården
BEHANDLINGSHEMMET FÖR ALKOHOL- OCH DROGBEROENDE

Tel 046-20 75 00


