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De senaste tisdagskvällarna har jag 
inte rört mig särskilt mycket utan sut-
tit bänkad framför tv:n. Anledning-
en: Svt:s dokumentärserie Malmöpo-
lisen.

För snart ett år sedan fick vi förfrå-
gan från produktionsbolaget Stock-
holm Köpenhamn om medverkan i en 
dokumentärserie. De ville följa poli-
sen bakom kulisserna. Efter ett nog-
grant övervägande tackade vi ja till 
att medverka och det är jag glad över. 
Jag tycker serien fångar det hårda ar-
bete och engagemang som alla lägger 
ner i vardagen och personerna med 
eller utan uniform på ett bra sätt.

Samarbetspartners, kollegor runt 
om i landet och inte minst medbor-
gare har både ringt och mailat in upp-
muntrande ord. Bland annat beskri-
ver de Malmöpolisen som proffsiga. 
Många vill bara tacka för det goda 
arbete som utförs och en del med-
borgare överväger dessutom att byta 

karriär för att gå polisutbildningen. 
Det är inte illa.

I skrivande stund ser jag fram emot 
att ytterligare en tisdag sitta bänkad 
i soffan. 

Förresten, helt fysiskt overksam 
har jag ju inte varit. Inför slutfasen 
av bygget av Rättscentrum har vi 
varit tvungna att flytta alla MPGI:s 
priser som stod uppställda på andra 
våningen i Gasklockan. Vi i styrelsen 
har hjälpts åt att packa hela 14 stora 
flyttkartonger med stora och små 
pokaler. Tänk vilka imponerande täv-
lingsresultat som ligger bakom alla 
dessa framgångar. Vi ser fram emot 
att priserna sedan får en ny fin place-
ring när allt är färdigbyggt.

Sköna sommarhälsningar

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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konsertera var där i god tid och fick 
en sittplats och att de gav orkestern 
sådan support att de önskade oss 

tillbaka igen nästa år. Sådana spel-
ningar är underbara.

vid pennan Kjell-Arne Friberg

dratmeter av Bakken idag och klock-
an 15 konserterar Polisens Musikkår 
Skåne.

Kjell Olsson, vår eminente diri-
gent, gör en sista koll att alla är på 
plats och skojar lite med musikerna 
om att de har rätt låt framme när vi 
startar och Självklart blir det den 
fantastiske marschen Svensk Po-
lismarsch av Per Grundström. Han 
ledde Stockholmspolisens musikkår 
i tjugo år mellan 1944-64. Denna 
uppvärmning av både orkestern och 
publiken resulterade att återigen ta 
fram både rysk, dansk och svensk 
musik. Det var grabbarna från sö-
der det var grabbar med kulör sjöng 
orkestern och fick publiken med sig 
som fortsatte att sjunga i resten 
av melodierna i potpurriet. Sången 
fortsatte i Kalinka i det ryska pot-
purriet med populärlåtar som vi lärt 
känna under de senaste 25 åren och 
när Doktor Zjivago spelades då nyn-
nade samtliga i publiken. 

Att kalla publikhavet för fullsatt 
är både rätt och fel, men den publik 
som samlats framför scenen var 
nog en 800 personer. Hela parken 
ryms många tusen men viktigast är 
att den publik som läst att vi skulle 

Dagen börjar som alltid med en 
uppsamlingsrunda i Malmö med 
start på Sallerupsvägen där 
vi har våra repetitionslokaler. 
Prick 10.00 rullar bussen iväg 
med alla trummor, notställ och 
40 stolar. Och självklart ett antal 
musiker för vidare färd till IKEA 
vid Svågertorp där resterande 
musiker otåligt står och vän-
tar. Det var ett par trafikljus för 
mycket på vägen dit så det dröj-
de någon minut extra. Men den 
som väntar på något gott…

Den 1 juli för 12 år sen invigdes Øre-
sundsbroen och idag pendlar 72 000 
människor dagligen på bron och just 
idag var vi en buss full på väg till en 
av Köpenhamns största sevärdheter, 
Nyhavn.

Nyhavn
En plats känd för alla sjömän som 
kom i hamn där de kunde roa sig och 
slå runt tills det var dags att segla 
igen. Här bodde den stora skalden 
H.C. Andersen under många år och 
Drottning Ingrid gjorde sina dagliga 
promenader här bl.a. när hon gick till 
frissan som låg strax bakom hörnet. 
Den mångtatuerade Kungen Fred-
rik tog gärna ett glas på Hong Kong, 
en krog med många anor. Huset är 
byggt i slutet av 1700-talet och var 
från början ett magasin för kryddor 
från fjärran östern. Ombyggt 1946 
till Värdshuset Kasino som bytte 
namn till Hong Kong 1952.

Detta hus och alla andra gamla 
och ombyggda magasin ser vi fram-
för oss när vår dirigent Kjell Olsson 
höjer taktpinnen och hela orkestern 
stämmer i med marschen Svensk 
Polismarsch. Dagens väder växlade 
från tjyvakallt till sommarvärme 
men det som värmde mest var den 
tillströmmande publiken. Redan 
när Leif, vår busschaufför, baxade 
bussen rätt kändes det som att här 

kommer något att hända och folk 
som var på väg bort stannade till och 
återvände. De frågade och fick veta 
att det var en svensk polisorkester 
som skulle spela och då stannade 
publiken också. 

Repertoaren var blandad, från ty-
pisk svensk musik av Evert Taube 
och Olle Adolphsson till känd rysk 
musik som Tjajkovskijs Svansjön och 
annan populär rysk musik. Det blev 
även den danska marschen Kong 
Frederik IX innan vi avslutade kon-
serten för att åka vidare till Klam-
penborg.

Bakken - Klampenborg
Galoppbanan tillsammans med Dy-
rehavsbakken är det som gör Klam-
penborg vida känt. Förr i tiden åkte 
man båt från Landskrona till Tuborg 
Havn. Sen tog man en lång prome-
nad till Bakken för att förnöja sig en 

kväll med sina kompisar, familj och 
alla Danskar som åkt ut här.

1583 sprang här en ung flicka om-
kring och visste inte riktigt vad hon 
ville. Det var en mörk och tät skog på 
den tiden. Kirsten Pihl var hennes 
namn och mitt i allt irrande hittade 
hon en källa med vatten och hon böj-
de sig ner och drack lite och då helt 
plötsligt öppnade sig en väg genom 
skogen som visade henne vägen 
mot Köpenhamn. När detta spred sig 
skulle alla ut i skogen för att hitta 
källan. Då det samlade mycket folk 
fanns det köpmän som såg pengar i 
att göra något lönsamt och då börja-
de man med slänggungor och annat 
ungarna kunde roa sig med medan 
föräldrarna letade efter hälsokäl-
lan. i 435 år har man hållit på att leta 
efter källan och den de hittar slutar 
alltid med namnet kro. 

Musik och mat fyller varje kva-

Polisens Musikkår Skåne

har varit på miniturné
i Danmark

Eller rättare sagt i Köpenhamn.
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 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:
v. 12 till nr 1-2012, v. 22 till nr. 2-2012, v. 36 till 3-2012 och v. 46 till 4-2012.

Material mailas till Thomas Stenbeck: thosten@glocalnet.net

Se separat information nedan om bilder till era referat.

Även om ni monterar in bilderna i samma dokument 
som texten, ska bilderna bifogas som separata 
bildfiler.

Riktlinje:
Bilder med hög upplösning väger minst 1 MB.

Låt ALDRIG mailprogrammet komprimera bilderna. 
Detta gör att bildkvalitén försämras, vilket gör bil-
derna dåliga i tryck.
Läs mer på www.skanepolisen.com
Där finns tips om hur du ska skicka tunga bilder till 
redaktören.

Foto i tidningen!
INNAN ni börjar ta foto, som ska vara med i tidningen, kontrollera
kamerans inställning när det gäller bildstorlek och bildkvalité:
högsta upplösning & största storleken = bra kvalité för tryck!

Dålig upplösning = små bilder i tidningen.

Annonssida
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Malmöpolisens korplag i bow-
ling slutade på andra plats i div 
2.

Spelare detta år var som van-
ligt Thomas Stenbeck, Bertil 
Gustafsson, Christer Janson och 
Christer Jo han nesson. Johannes-
son hade i början lite problem 
och en operation stod för dör-
ren. Med anledning av detta ef-
teranmälde vi Ronnie Sahlström 
som hoppade in för Christer de 
första matcherna.

Vi får se i vilken division vi 
hamnar nästa säsong. Förhopp-
ningsvis får vi stanna kvar i div 
2. Här är det lite mer jämna lag 
och mer spännande möten.

Polis-SM i bowling
29–31 mars 2012

Samling utanför Eksjö bowlinghall.Annonssida
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nad innan vi käkade i restuarangen.
Kvällen avslutades på ett av rum-

men med lite bowlingspel och utbyte 
av gamla minnen.

Eksjö, den gamla trästaden, är 
en anrik militärstad. Det har tidi-
gare funnits två regementen men 
numera finns det bara ett kvar. 
Bowlinghallen ligger i den gamla 
matsalen på, det som tidigare var re-
gementet I 12.

På torsdagen startade de lokala 
förmågorna och som vanligt spe-
lade Johan Thedeby fin bowling och 
slutade med 1571 poäng och detta 
resultat stod sig hela kvalomgången. 

Fredagen inleddes med att polis-
enhetschefen Christer Edlund för-
klarade tävlingen öppnad och vi an-
dra kunde ta banorna i besittning.

Banorna var ganska svårspelade 
och man fick inte något gratis. Efter 
fredagens kvalomgång hade Bertil 
Gustafsson och Thomas Stenbeck 
gått vidare till finalspel (båda i old-
boysklassen).

Efter fredagens kvalspel träffades 
vi på kvällen på Stadshotellet där 
banketten gick av stapeln. Vi bjöds 

på god mat och dricka samt trevligt 
umgänge.

Lördagen inleddes med den nu tra-
ditionella återkvalserien.

Efter denna var så finalfältet klart. 
Detta år var det 9 seniorer och 7 old-
boys i startfältet.

För många var det lika svårspelat 
som under kvalspelet.

Efter finalspelet hade Johan The-
deby åter igen tagit hem segern i se-
niorklassen. Vår egen Bertil Gustafs-

son spelade bra och tog hem guldet i 
oldboysklassen.

Bertil blev med denna seger även 
STOR GRABB och han gratuleras för 
denna utmärkelse.

Thomas slutade som fyra i samma 
klass.

Beträffande lagspelet blev det i 
år inga framskjutna placeringar för 
Malmöspelarna. Men vi kommer igen 
nästa år som då har Göteborg som ar-
rangör. Thomas Stenbeck

Polis SM i bowling gick detta år av 
stapeln i Eksjö den 29 – 31 mars.

Malmö anmälde detta år fem spela-
re. Christer Johannesson och Thomas 
Stenbeck bildade lag 1 i två mannalag. 

Christer Janson och Winn Wallström 
lag 2. Tyvärr fick Bertil Gustafsson 
spela ensam men detta påverkade 
inte honom nämnbart. Återkommer 
med hans resultat senare.

Framkomna till Eksjö tog vi in på 
Eksjö Stadshotell en riktigt gam-
mal fin byggnad vid stortorget. 
Efter att vi packat upp våra väskor 
blev det tid över för en kort prome-

Bertil Gustafsson tog hem guldet i 
oldboysklassen och blev samtidigt 
STOR GRABB.

Stilstudie av malmöpolisens Thomas 
Stenbeck, som slutade på fjärde plats i 
oldboysklassen.

Christer Edlund, polisenhetschef, hälsar 
välkommen och förklarar tävlingen öpp-
nad.

Eksjö stadshotell.
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Med nöd och näppe fick Malmö 
ihop ett damlag och ett herrlag 
till årets PSM i Åhus som spela-
des måndag – onsdag den 2–4 
april.

Arrangörer var Kristianstad 
med Ingvar Widell i spetsen.

Arrangörernas planer var att spela 
några gruppspelsmatcher på mån-
dagen med traditionellt samkväm på 
kvällen för att sedan forsätta med 
gruppspelet och finalerna på tisda-
gen.

Som avslutning på SPM var det 
bankett på tisdagskvällen på hotell 
Åhus Strand.

Med nuvarande reglemente angå-
ende tjänstledighet i samband med 
representation i lagidrott vid SPM 
blev deltagandet trots detta positivt. 

Emellertid skall det noteras att 
Malmös herrar och damer först med-
delat arrangörerna att de inte kunde 
spela sina matcher första dagen ef-
tersom man inte fick ihop 7 spelare 
per lag. 

För herrarnas del ordnade det 
sig till sist. Damerna fick flytta sin 
match till onsdagen.

Uppslutningen på banketten 
från Malmös sida blev obetydlig då 
många spelare skulle hem och jobba.

Detta är vi i Malmö, för arrangörer-
nas skull, ledsna över. 

Vi hoppas att deltagandet 2013 
blir om möjligt ännu bättre då MPGI 
står för arrangemanget.

SPM spelades för herrarnas del i 2 
grupper. Arrangörerna Kristianstad 
hade tur med sin lottning.

I grupp 1 deltog förutom Kristi-
anstad också Västra Götaland ”old-
boys” och Stockholmspolisen.

I grupp 2 deltog Malmö, PHS Stock-
holm och Göteborg.

Malmö herrar

tog guld vid SPM
i Handboll

RESULTAT
Grupp 1 Kristianstad – V.Götaland ”oldboys” 23- 9 
Grupp 1 Stockholmspolisen – Kristianstad 18-23 
Grupp 2 Göteborg – Malmö 15-24 
Grupp 2 PHS Stockholm – Malmö 20-20 
Grupp 1 Stockholm – Göteborg, ”oldboys” 17-11 
Dam. Skåne – Göteborg 14-20
Grupp 2 Göteborg – PHS Stockholm 17-24
Dam. V.Götaland – PHS Stockholm 19- 2
 Göteborg – Göteborg ”oldboys” 21-10
Semifinal 1 Kristianstad – PHS 12-18
Semifinal 2 Malmö – Stockholm 19-16
Dam. Skåne – PHS 16- 8
3:e plats Kristianstad – Stockholm 22-21
Final PHS – Malmö 16-23  

PLACERINGAR
Herr
1. Malmöpolisen
2. PHS, Stockholm
3. Kristianstadspolisens IF
4. Stockholm
5. Göteborg
6. Göteborg ”oldboys” 

Dam
1. V.Götaland
2. Skåne
3. PHS Stockholm

Deltagarna i herrarnas vinnarlag: Malmöpolisen.

Damlaget från Skåne.
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Efter en snabb incheckning var det 
dags med eftermiddags teet och till-
tugg. Sedan var det dags för kvälls-
safarin med motorbåt.  Jag fick en 
guide vid namn Luke och de andra 
som åkte med mig var 2 engelska par 
i 60-års åldern.

Det var en härlig kväll och det fläk-
tade skönt på båten. Vi såg en hel 
del fåglar på avstånd, som t.ex. Afri-
can Fish eagle, Kingfisher, African 
Darter (ormhalsfågel) och Coppery 
tailed concal (sporrgök). Vi såg även 
elefanter, vårtsvin och flodhästar. 
Traditionen är att är man ute på 
kvällssafari så skall man ta en ”Sun-
downer” och titta på solnedgången. 
Denna kväll gjorde vi detta i motor-
båten intill 5-6 flodhästar som också 
njöt i kvällssolen .

Tillbaka till campen, där det blev 
3-rätters middag med vin. Efter det-
ta gick man och lade sig vid 22.30-ti-
den, helt slut. Jag vaknade senare på 
natten och hörde att en flodhäst gick 
precis utanför tältet. Jag hade hört 
att så länge man inte skrämmer dem 
så bryr de sig inte om en utan kon-
centrerar sig på att äta. Jag lyssnade 
en stund men somnade sedan.

Dagen efter var det väckning kl 
06.00 och jag fick se en härlig sol-

uppgång. Frukost och kl 07.00 var 
det dags för jeepsafari. Vi fick återi-
gen se en massa fina fåglar, men 
även zebror, giraffer, vårtsvin, Im-
pala och Tsessebe (som är den snab-
baste antilopen).

Vid elvatiden var vi tillbaka i cam-
pen och fick lunch. Kökspersonalen 
hade dukat fram jättegod lunch. Se-
dan kunde gästerna vila, bada i poo-
len, umgås mm.

15.30 var det afternoon tee med 
kakor och tilltugg. Sedan var det 
dags med eftermiddags/kvälls-safa-
rin. Denna gång åkte vi med kanoter, 
sk Mokoros, som de stakar fram. Men 
när vi satt oss i kanoterna visade 
det sig att en elefant hade letat sig 
in på campen. När guiden hade sin 
genomgång tittade elefanten bara 
nyfiket på oss. Vi kom dock iväg som 
vi skulle med kanoterna. Det var en 

Efter att ha försökt få med min 
fru i snart 20 år på safari, trött-
nade hon och sa till mig ”nu blir 
du 50, se till att göra din safari 
nu”. Sagt och gjort! Jag började 
titta på olika länders safari i 
Afrika men fastnade till slut för 
Botswana.

Botswana är ett land som ligger norr 
om Sydafrika och är ungefär i storlek 
med Frankrike. Ca 38 % av landet 
består av naturreservat och de är 
måna om att bevara dessa ganska 
orörda. De har begränsat antalet sa-
fariturister och låter pengarna gå 
tillbaka till reservaten och befolk-
ningen som bor där.  Det finns de som 
säger att Botswana är safarins ”Rolls 
Royce”, vilket även märks på priset. 
Det är lite dyrare att göra safari här 
jämfört med Tanzania eller Kenya. 
Eftersom jag åkte själv tänkte jag att 
jag kunde unna mig det ändå.

Jag har inte varit i Kenya eller Tan-
zania, men jag kan säga att Botswa-

na var väl värt ett besök. Både vad 
gäller upplägget, boendet, maten 
och vad jag fick se.

Jag kontaktade en researrangör 
vid namn Trackers. Tillsammans 
med dem la jag upp min resa. Jag 
hade läst lite och bestämt att en 
camp, Duba plain, ville jag absolut 
till. Denna camp låg på en ö där det 
fanns lejon och bufflar, så man hade 
ganska stora chanser att få se lejo-
nen jaga dagtid. De på Trackers före-
slog sedan två andra camper utifrån 
vad jag ville ha ut av min resa. Det 
blev beslutat att jag skulle besöka 3 
camper i Okavangodeltat i norra Bot-
swana och stanna 3 nätter på varje 
ställe. Naturen var lite olika på alla 3 
ställena, så jag skulle få uppleva så 
mycket som möjligt. På alla camper-
na skulle man få både morgonsafari 
och kvällssafari.

Min resa började den 22 mars från 
Kastrup. Resan gick via London, sen 
till Johannesburg, vidare till Maun i 
Botswana. Mauns international air-

port var ingen stor flygplats.
Till vänster ser man ankomst-

hallen. Förutom detta var det en 
incheckningshall med restaurang 
ovanpå. När man sedan gick ut på 
plattformen var det största planet 
ett plan för 10 passagerare. 

Efter en säkerhetsgenomgång – 
där de talade om att det fanns två 
dörrar och en brandsläckare framme 
hos piloten – flög vi ut till den för-
sta campen, Xigera. När vi landat 
på landningsbanan blev vi upp-
hämtade i jeepar av personal från 
campen . Safarin började redan på 
väg till campen då vi fick se en liten 
familj vårtsvin, Impala och lite olika 
fåglar. Sista biten till campen fick vi 
åka motorbåt. Då vi kom fram stod 
personalen på bryggan och tog emot 
oss med sång. Det första jag hörde, 
när jag sedan klev upp på bryggan 
var ”Välkommen”.  Det visade sig att 
managern på campen var en svens-
ka. Campen är en sk vattencamp och 
inte större än 10 rum.

Min safariresa

till Botswana
i mars 2012
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nöjd. En av engelsmännen sa då stolt 
att han filmat det hela med sin ka-
mera. När vi tittade på det hade han 
tryckt fel så det enda han filmat var 
båtbotten!!!!! Jag tror han blev rädd 
men det erkändes aldrig.

Guiden berättade hur befolk-
ningen använder dagliljan, som är 
liknande en näckros. De använder 
stjälken som ett stort sugrör när de 
dricker vattnet i deltat. Stjälken är 
inuti uppdelad i tre kanaler, så när de 
suger så filtrerar stjälken bort smuts. 
Roten kokar man och det blir som po-
tatis.

De har några träd, som de kallar för 
Sausage tree. Detta eftersom fruk-
terna på trädet ser ut som hängande 
korvar.

Tillbaka till campen för lunch och 
vila. Därefter jeep safari. Där såg 

vi olika antiloper, krokodil, fåglar 
mm. På kvällen var det dags igen för 
3-rätters middag. Sedan sov vi gott 
efter alla upplevelser.

Sista dagen på Xigera gjorde vi en 
förmiddagssafari med kanoter igen. 
Förutom alla de färggranna fåglar vi 
sett tidigare såg vi även Pel´s fishing 
owl, som är en sällsynt uggla som få-
gelskådare över hela världen åker hit 
för att försöka få en skymt av.

Tillbaka till campen för vidare resa 
till nästa camp. Detta flygplan var 
ett ännu mindre plan som endast 

tog 4 passagerare. Piloten tyckte jag 
var så stor så jag fick sitta framme. 
Fräckt att känna sig som ”Biggles”.

Efter ca 20 minuters flygning lan-
dade vi på Duba Plains, som är känt 
för sina lejon och buffelhjordar. Efter 
installation och lunch var det dags 
för eftermiddags safari i jeep. Vi fick 
återigen se mycket fåglar, antiloper, 
babianer – men inga lejon. Jag fick 
här åka med två guider, en engels-
man och en australiensare.  Middag 
och sedan läggning.

Dagen efter var det väckning kl 

fantastisk upplevelse att glida fram 
alldeles tyst. Man kom väldigt nära 
fåglarna och kunde få fina bilder på 
dem. Vår huvudguide åkte först i en 
kanot för att kolla så vi inte överras-
kade någon flodhäst. Plötsligt såg vi 
en elefant, ca 5 m från oss, som stod 
ute i vattnet och åt. Vi stannade till 
och studerade den ett tag. Lite pir-
rigt men den verkade inte till att bry 
sig om oss. 

Vi lämnade den och tog oss upp på 
en ö för vår ”Sundowner”. Solned-
gången var magnifik!  Vi tog oss till-
baka i skymningen till campen. Där 
blev det en tre rätters middag under 
stjärnhimlen. Middagen avslutades 
med en liten Amarula innan säng-
dags.

Väckning igen 06.00. Frukost 
06.30. Förmiddags safari 07.00. Nu 
åkte vi motorbåt för att komma läng-
re ut i deltat. Vi såg givetvis mycket 
olika fåglar såsom African green pi-
geon, African jakana, Egyptian goo-
se, Little bee eaters.

Vi såg även Water monitor(en va-
ran), några bufflar som var ute i vatt-
net och några flodhästar. Vi stanna-
de till vid flodhästarna men hannen 
tyckte vi kom för nära så han dök 
mot oss och kom upp några meter 
från båten för att skrämma iväg oss. 
Han behövde inte göra det fler gång-

er för vi förstod budskapet!
Vi åkte vidare och såg en elefant 

intill en ö. Vi åkte dit och studerade 
honom en stund. Han gick runt lite 
men plötsligt tyckte han vi kom 
för nära och gjorde ett utfall för att 
skrämma oss. Han rusade emot oss 

i vattnet, fällde ut öronen och trum-
petade. 5 meter från båten stannade 
han och stampade i vattnet. Själv 
kände man en liten pulshöjning men 
guiden satt lugnt kvar, då han visste 
att elefanten bara skulle skrämmas. 
Vi backade lite och då var elefanten 
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försöka jaga antiloper, men dessa 
flydde ut till en ö. Det såg ut att bli 
en lång väntan men plötsligt dök det 
upp två krokodiler som närmade sig 
antiloperna. De hade nu att välja på 
krokodilerna eller lejonen. Antilo-
perna bestämde sig för att göra en 
chansning förbi lejonen, vilket lyck-
ades. Det var väl orutinen hos ungle-
jonen! Istället för att åka tillbaka på 
kvällen så hade personalen satt upp 
facklor och bjöd på sång och 3 rätters 
middag ute i naturen under en klar 
stjärnhimmel. Fantastiskt!

Nästa dags safari bjöd på leopard, 
en lejonhona med 3 små 2½ måna-
der gamla ungar, 2 flodhästar som 
slogs i vattnet, antiloper, babianer 
samt badande elefanter.

Sista dagen hann jag med en mor-
gonsafari innan hemresan.  Vi fick 
se när en annan lejonkonstellation 
jagade iväg mamman till de 3 le-
jonungarna. Som tur var dödade de 
inte ungarna. Jag har nu i efterhand 
hört att mamman smugit tillbaka 
och fått iväg ungarna i säkerhet.

Sedan blev det hemfärd vilket tog 
tid pga. flygförseningar. Så efter 
26 timmar landade jag på Kastrup. 
Otroligt nöjd efter en underbar resa 
med fantastiska upplevelser.

Torbjörn Olsson, Malmö

05.00. Efter frukost var det safari i 
jeep igen. Genast hittade vi 7 lejon 
vid landningsbanan. Det var 3 honor 
och 4 ungar. Ungarna var lekfulla 
och lekte med sakerna vid ”brand-
stationen” intill landningsbanan. Vi 
följde dem och fick se dem simma 
över på ett par ställen. Lejonen är 
annars inte så villiga att simma då 
de har respekt för krokodilerna.

Vi följde lejonen hela dagen och 
fick lunchen utkörd. Vi fick se lejo-

nen göra ett försök att fånga en buf-
felunge men de blev ivägskrämda av 
en buffeltjur. Efter en hel dag ute i 
vildmarken åt vi en god middag och 
stupade sedan i säng. Under natten 
regnade det, men det var uppehåll 
nästa dag igen.

Väckning igen 05.00. Efter frukost 
var det safari igen. Vi hittade en an-
nan lejonkonstellation som vi fick se 
när de jagade. Hanen låg och tittade 
medan honorna och ungarna jagade. 

När de fick tag i ett byte, rusade ha-
nen fram och jagade bort de andra. 
För han skulle äta först. De andra fick 
vad som var över . Vi stod precis intill 
men hanen brydde sig inte om oss. 
Sedan var det tillbaka till campen för 
lunch och vila. Eftermiddagssafarin 
bjöd på flodhästar, elefanter, antilo-
per, sköldpadda, fåglar samt en un-
derbar solnedgång. Middag och en 
god natts sömn.

Sista dagen på Duba plain hann vi 
med en förmiddagssafari där vi åter-
igen såg lejon, flodhäst, bufflar och 
en massa fåglar. Sedan lunch och 
flyg till nästa camp, Duma Tau.

Vi hann med en eftermiddagssa-
fari där vi träffade på en lejonhane 
och en hona som precis fällt en anti-
lop till kvällsmat, några flodhästar, 
antiloper samt gamar. När vi körde 
tillbaka i mörkret hörde vi plötsligt 
en elefant vid sidan om oss som blev 
arg för att vi kom för nära. Denna 
gång reagerade även guiden och kör-
de snabbt iväg.

På morgonsafarin såg vi antiloper, 
reedbucks, i morgonsolen. Sedan 
hittade vi färska lejonspår, följde 
dem och hittade ett ställe där 14 le-
jon uppehöll sig. Vi tillbringade ca 
1½ timme mitt bland dessa och fick 
fina foton. Lejonen brydde sig inte 
alls om oss. Vi lämnade och såg babi-
aner och antiloper på vägen tillbaka 
till campen.

På kvällssafarin fick vi se lejon 
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fogande. Jag lämna mitt mobilnum-
mer. Ring mej så kommer jag så fort 
jag kan innan den stulna mobilen 
blir såld eller pågaslagsmålet blir en 
släktfejd. Själv tänker jag ha Våga-
projekt i alla sjundeklasser. Jag kom-
mer att berätta om händelser från 
mitt långa polisliv som kan vara se-
delärande om att våga säga nej till 
brott, mobbing och droger. När jag 
inte var på skolorna fotpatrullerade 
jag på stan, alltid i uniform. I mitt 
område kallades jag Per Polis, medan 
rosengårdsungdomar kallades jag 
för Den ensamme polisen.

Den skräckslagne Kristianstadbon
Då jag under min fotpatrull en lör-
dagseftermiddag passerade Claesga-
tan 2 hann jag tänka att här var Nils 
Poppes barndomshem. Då plötslig 
hörde jag ett allanrop på min radio. 
Någon önskade polis till restaurang-
en Ufo. Inga patruller var lediga och 
jag var bara 50 meter ifrån adressen. 
Jag gick in på restaurangen och för-
väntade mej att någon uppringare 
skulle ge sig till känna. Vid ett bord i 
ett prång satt 5 män. Några verkade 
obekväma med min närvaro. Plöts-
ligt lämnar en man bordet och tog 
tag i mina kläder. Han ville ha mej ut 
och ifrån stället. Först trodde jag att 
han är påtänd, men skriker att han är 
kidnappad. Mannen luktar rädsla och 
är i chocktillstånd. Jag förstår att det 
är allvar när han visar sina underar-
mar, som är fulla av grått klister från 
byggnadstejp. Männen som suttit vid 
bordet börjar gå mot utgången.

Den förste vill jag ha legitimation 
på. Den rädde vill därifrån och han 
tillfrågas om han känner de övriga. 
Då han svarar jakande på detta, fin-

ner jag för gott att lämna platsen 
med den skräckslagne.

Han berättar, att han blivit häm-
tad dagen innan på sin ägandes res-
taurang, i Kristianstad, av männen 
som kallas den albanska maffian. 
Med våld hade han tvingats in i en 
bil med de fyra, som påstod att han 
var skyldig dem c:a 70.000:- Färden 
hade gått till Bokskogen. Där hade 
man trätt en påse över hans huvud 
och avfyrat ett större antal skott 
helt nära honom. Sedan åkte alla till 
Palmgatan i Malmö. Kristianstads-
bon tejpades vid en stol i en lägen-
het, där han fick sitta till nästa dag. 
Vid middagstid åkte samtliga till Ufo 
för att äta.

Under måltiden lyckades kristi-
anstadbon att sms:a till en kompis: 
Finns på Ufo, ring polisen! Allt detta 
berättade mannen för mej mitt på 
Möllevångstorget, där vi stod och 
väntade på att någon patrull skulle 
bli ledig. Vi ville inte träffa den al-
banska maffian mer den dagen. 

Jag vittnade i tingsrätten. Männen 
blev dömda för olaga tvång och fick 6 
månaders fängelse, men överklagade 
till hovrätten. Kristianstadsbon fick 
man aldrig tag i, kanske hann maffi-
agubbarna före hovrättens kallelse…

Själv minns jag med tillfredsstäl-
lelse, arbetskamraternas slutsats:

I Stockholm och Göteborg skickar 
man nationella insatsstyrkan, men 
i Malmö skickar vi Jyet på gisslans-
ärenden.

Jag och tomten
På väg till Möllan blev jag kontak-
tad av en chaufför inom räddnings-
tjänsten i en s k färdtjänstbil. Han 
hade sett en man i vitt stort skägg 

och röda kläder bryta upp låset på 
en damcykel utanför Triangelns 
center. Mannen hade promenerat 
Spångatan bort mot Folkets Park 
med cykeln. Jag fotpatrullerade ef-
ter, utan att finna den jultomtelike 
cykeltjuven. Färdtjänstbilen kom 
ifatt mej vid Amiralsgatan. Föraren 
uppgav att han precis sett tjuven på 
Storgatan vid Perssons krog, där han 
försökte sälja cykeln. 

Det var ju en bit att gå, så jag fråga 
färdtjänstchauffören om jag kunde 
få skjuts. Visst, sa han och tjuven 
greps och hamna i svarta boken 
och spjället. Han var född 1945 som 
jag och hade som modus operandi 
att åka runt i vårt långa land och 
stjäla cyklar. Det är inte vanligt att 
60-åringar är ute och härjar på stan.

När tidningarna ringde central-
jouren för att höra om det hänt nå´t, 
var den illmarige trivselgubben 
pkom Bo-Gunnar Engerby inte sen 
med att berätta att undertecknad 
åkt färdtjänst för att fånga en tjuv. 
Detta kunde jag läsa om i tidning-
arna dagen därpå och det var då jag 
på allvar började fundera på att ta ut 
förtida pension.

Så gick det alltså till på Möllan!
Jyet

 

Samarbete med Kalmarpolisen
Näpo Citys utredningsavdelning i 
Malmö var förmodligen länge den 
gladaste baracken på det Wranghult-
ska regementet. Mycket beroende på 
fina chefer som K-G Andersson, Leif 
Lindqvist, Sven Fridholm, Alf-Arne 
Thorkelsson och Sune Norén.

En morgon vid fikatid satt två 
okända dystergökar i fikarummet. 
En lång yngre man och en äldre. De 
berättade att de blivit lovade hjälp 
av en spaningsgrupp, som hade fått 
annat att göra. De uppgav att de kom 
ifrån ”Kälmar” och utredde narkoti-
kabrott. Många satt häktade i deras 
ärende och de skulle nu fånga en hu-
vudman i Malmö. Hela utredningen 
vilade på om den i frånvaro häktade 
kunde gripas. Malmö var en stad 
som de båda inte hittade i. Jag och 
Ellna Billing, en klippa som man all-
tid kan lita på, sa att vi kunde ställa 
upp. Vi körde till Claesgatan, där den 
misstänkte hade sin bostad. Jag och 
den yngre tog oss upp till våning 8. 

Ellna och den äldre letade i garaget 
efter mannens bil. Den yngre gav 
ett nitiskt intryck och han började 
reka. Jag stod och kikade i en del-
vis öppen dörr till brandtrappan, då 
plötsligt den misstänktes dörr öpp-
nades. Hans utseende stämde med 
den bild jag tidigare sett. Jag rusade 
de 2–3 meterna fram till honom. Gav 
mannen en ishockeytackling för att 
få bort honom från den öppna dör-
ren. Det skulle bli enklare så med 
husrannsakan senare. Vi hamnade 
båda på golvet i trappavsatsen. Man-
nen underst och med en häpen min 
undrade han: Vem är du? Vad jag 
inte räknat med var att han hade en 
kundvagn, som klämdes mellan våra 
kroppar. Mannen verkade lugn när 
jag sa att ja g var polis. Vi kunde ju 
inte ligga så där och jag släppte upp 
honom. Väl uppe på benen körde han 
kundvagnen i magen på mej och dök 
ner på den slingrande brandtrappan. 
Jag fick en kass start men kunde följa 
mannen ner till 3:dje våningen, där 

han bankade på en dörr. Jag kopp-
lade ett 100 % regelvidrigt grepp om 
hans hals bakifrån och tryckte min 
rygg mot dörren. En hund skällde ag-
gressivt från lägenheten och någon 
försökte öppna dörren inne ifrån. I 
en springa kände jag hunden nafsa 
i mitt knäveck. En gammal dam intill 
gnällde intill i en dörrspringa: Farligt 
väsen ni för. Jag skrek till kärringen 
att jag var polis och att hon fick 
gärna ringa polisen. Två äldre män 
med utländska utseenden stod och 
diskutera något på ett främmande 
språk. Jag fick uppfattningen att de 
funderade på om de skulle hjälpa sin 
landsman eller låta bli. Hjälpa poli-
sen var det nog inte tal om. Efter en 
stund som kändes som en evighet 
kom den unge kollegan då tumultet 
var fullständigt. Han började före-
läsa om att de inblandade inte fick 
störa en legal offentlig förrättning. 
Jag bad honom ”hålla flabben” och 
hjälpa till. Den misstänkte belades 
med handfängsel och fördes skri-
kande genom innergården till vår bil.

På gården pågick reparationsarbe-
ten av en Svedalafirma och några av 
jobbarna kände igen sin f d kvarters-
polis under 15 år. De hälsade häpet. 
Ryktet hade gått i den trivsamma 
orten att Per Polis flyttat till Malmö 
några år tidigare för att röja upp i 
den undre världen. Nu fick de mera 
vatten på sina kvarnar. Kärringte-
legrafen fungerar alldeles utmärkt i 
det sovande ormboet. Våra kollegor 
från Kälmar hade fått en inblick hur 
det går till på Möllan i Malmö.

Fått nog
Nog hade jag fått av ungdomsut-
redande, den 11 september 2001. 
Jag började som närpolis på Möllan, 
Sofielund och Sevedsplan. Första 
dagen sökte jag upp rektorerna på 
samtliga skolor i området. En del 
kände jag innan och berättade för 
samtliga att jag stod till deras för-

Så gick det till

på Möllan

Det är få som skickar in sina träningskort varför jag 
har beslutat att lägga ner tävlingen, i alla fall för en tid. 
Eventuellt förändras den och återkommer i ny skepnad, 
det får tiden utvisa.

Ni som deltagit under åren, bra jobbat, fortsätt kämpa 
och rör på er!

Med önskan om en riktigt skön sommar!
Liselott Hedenskog, Hälsoutvecklare, Polismyndigheten i Skåne.

Rör-på-dig
tävlingen…

tar en paus, efter många år i tjänst!

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.

Möllevångstorget idag. Foto: Daniel Cederlund
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on. Så länge den räckte varje månad 
blev han ofta gäst hos oss. Stam-
gäst kan man säga. En av många. Vi 
minns andra. 

Vi släppte tidig morgon ur arres-
terna. Men höll Johannes sist kvar 
ibland och bjöd honom kaffe och en 
bulle innan han gick. Då han inte 
störde någon fick han ibland behålla 
sitt munspel så att han kunde ta sig 
en trudelutt innan han somnade. 
Omhändertog man Johannes i nå-
gorlunda närhet till polisstationen 
kunde man promenera/vingla in 
med honom. Oftast småbråkade och 
grälade han. Då fick man hålla tag i 
honom för att ta honom med. Skulle 
någon mötande ha synpunkter på 
att man höll ett tag i honom, ropade 

Johannes vredgat:”Håll du truten på 
dej, det sköter han väl för fan själv!” 
Ostörda kunde vi fortsätta. Kamrat-
skap — utifrån. 

Efter en fylla under härlig vårtid 
hände ej sällan att Johannes åter-
vände till polisstationen bärande på 
en vacker bukett tulpaner som han 
förärade vakthavande polisbefäl. 
När ök bestört undrade var Johan-
nes hade plockat blommorna nå-
gonstans, blev han genast avfärdad 
av Johannes. Ök skulle ha dem och 
därmed lämnade Johannes polissta-
tionen. Kamratskap - - utifrån. 

Johannes lär vid ett besök hos oss 
på Värnhem ha uttryckt “att när jag 
dör så vill jag ha tre handtag på var 
sida om min kista och sex poliser 

från Värnhem ska bära mej — för har 
ni burit mej så jäkla mycket medans 
jag levde, så kan ni min själ bära mej 
sen jag är död också. Tyvärr vad jag 
har förstått uppfylldes aldrig denna 
kamratliga utifrånönskan. Men Jo-
hannes fick i alla fall visa prov på den 
och bära fram den till minne för oss. 

Mycket finns i minneshyllan från 
ett polisliv, som kanske en annan 
gång kan vara värt att berätta vida-
re. Till alla läsare en hälsning i hög-
sta kamratskap!

Gert Wesséus

Polisyrket är ett mycket omväxlande 
yrke och tidvis starkt påfrestande. 
Detta upplever vi alla i kanske spe-
ciellt utryckningsverksamheten. 
Där bjuder yrket på kort tid mera att 
tas med än vad en vanlig människa 
någonsin får uppleva. Påfrestningar 
som lätt lagras i minnet. Utomstå-
ende som av vänligt intresse har 
frågor om yrket förstår att så här är 
det. Men vi har själva en gång valt 
polisjobbet och lärt oss det och vuxit 
in i det. På gott och ont. Och många 
gånger i betydande kamratskap. 
Som mina små historier här skall 
handla om.

KAMRATSKAP — INIFRÅN. 
På 1950-talet blev vi kommunalt 
anställda som poliser i Malmö. Man 
tog in en kull om vår och höst. Vi 
utbildades och placerades i vaktdi-
strikt. År av fotpatrull väntade. Inom 
Malmöpolisen fanns en avdelning 
– statspolis – med tjänstgöring över 
alla Skånes kommuner och under 
midsommar dessutom på Öland. Ef-
ter tur i ansökan hamnade vi några 
stycken på statspolisen i slutet av 
1950-talet. Vi placerades i utsätt-

ningar, som regel sex man jämte två 
ryttare, vilka senare red vissa dagar 
i veckan. 

De äldre kollegorna fostrade oss i 
såväl vårt uppträdande som i trafik-
övervakning och ordningshåll-
ning på marknader, festplatser och 
dansställen. Dåtidens statspolis var 
mycket respekterade, nästan “möss-
san i handen”. För att vara tidigt på 
plats låg vi i vår tjänstgöring åter-
kommande över på många olika 
platser runtom i Skåne. Vi campera-
de och växte ihop. Ett tidsfördriv vid 
dessa tillfällen var kortspelet KILLE. 
Det blev som ett statspolisspel. Det 
hände att utsättningar även ibland 
sammanstrålade för spel på övrig 
fritid. Mycket sådant dog emellertid 
efterhand ut. 

Men inte vi sex. Sedan 1959 träffas 
vi roterande en gång varje månad 
under höst/vår/vinter/. Även under 
tiden då vi under många år hade oli-
ka tjänsteställen. Träffas roterande 
hos varandra. Hämtas och lämnas 
hemma efter roterande körlista. Har 
ett litet handtillverkat skrin i lövträ 
som går runt med våra attiraljer för 
vårt spel. Äter en god middag och 

dricker lagom. Umgås och minns. 
Håller oss aktuella. Spelar vår KILLE. 
Trivs. Kamratskap – inifrån. Två har 
under åren gått bort. Och fyllts på av 
två med samma tjänstebakgrund – 
statspolisen. Sedan länge nu.

KAMRATSKAP — UTIFRÅN. 
1950-talets fotpatrullering. Våra 
patrulleringslinjer utgick från den 
gamla polisstationen vid Värnhems-
platsen. Öster. Polisbefäl inspekte-
rade fotpatrullerna. Såg till att linjen 
hölls ren. Trafik, parkering, ordning 
och fyllor. Inställningen till polis var 
sådan, att en “påhoppning” var i det 
närmaste otänkbar. Man hörde upp 
på polismannen.

Bland många fyllehundar som vi 
plockade in till vår polisstation för 
tillnyktring var Johannes Anders-
son. Vintertid camperade Johannes 
om görligt vid kalkbruket i Kvarnby 
i ugnsvärmen. Cyklade han någon 
gång under vintertiden ut därifrån 
hade han raggsockor på händerna 
mot kylan. Under drägligare årstid 
höll han oftast till kring Öster. Gärna 
då i någon rivningsfastighet eller lik-
nande. Johannes hade en viss pensi-

Kamratskap

– inifrån och utifrån Vår trogne följeslagare, ett handtillverkat skrin i lövträ.

Telefonnummer   116 111 
Mejl & Chatt         bris.se

”När jag blir stressad får jag ont i magen.”

Till BRIS kan du ringa och skriva om stort och smått.

ALLT INOM BILVÅRD
Christianstad Bilvårdcenter

Björkhemsvägen 5, 291 54 KRISTIANSTAD
Tel 044-12 07 50, 073-366 14 46  ditec-c4@telia.com
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tet fick vi uppleva saker utöver det 
vanliga. Som ex kan nämnas att han 
bjöd alla oss och sina anställda på 
flott restaurang där det serverades 
en uppsjö av mat, den ena rätten go-
dare än den andra.

Peking ankan var mångas favorit. 
I bakgrunden bjöds det på både kine-
sisk akrobatik, dans och trolleri. 

 Därefter väntade  karaoke – mest 
på kinesiska och det innebar hjärta 
och smärta i alla sånger. Våra kine-
siska vänner utmanade oss och vi 
ville göra något riktigt svenskt. Dom 
tittade stort när vi hoppade runt i 
ring och sjöng ”små grodorna”.

Genom Lars-Åke fick vi också möj-
ligheten att komma till en kockskola 
och lära oss laga tre olika kinesiska 
maträtter. Vi kunde snabbt konsta-

tera att 1 kinesisk nypa socker = 1 
svensk handfull socker. Köksstan-
darden höll väl inte våra mått men 
gott blev det. Vi fick bla knåda, kavla 

och fylla små ”dumplings” som se-
dan koktes i vatten.

Kultur
Det var många storslagna intryck 
som fick oss att känna historiens 
vingslag. Stört och mäktigast var 
såklart ”The great wall” – muren. Det 
är svårt att fatta men den ringlar sig 
över berg och dalar, öken och stäpp-
landskap. Ny mätteknik från 2009 
visar en total längd av 8852 km. Som 
jämförelse kan nämnas att Sverige 
är 1572 km långt.

Hela anläggningen med sina be-
fästningar och murar är jordens 
längsta byggnadsverk.

Vi valde lilla turen som innebar 1,5 
km promenad. Fullt tillräckligt med 
tanke på nivåskillnaderna.

Den förbjudna staden var ett an-
nat måste. Från det här magnifika 
området styrde 24 kejsare under 
nästan 500 år. Endast det kejserliga 
hovet hade tillträde och vilket liv de 
levde där. Historien är nästan ofatt-
bar. Den moderna världen knackade 
på 1949 då allmänheten äntligen 
fick skåda vad som gömde sig innan-
för palatsets portar.

En kort promenad därifrån stod vi 
plötsligt på Himmelska fridens torg, 
omgärdad av vajande röda flaggor 
som under högtidliga former hala-

Det var ett glatt gäng på 10 perso-
ner från polismyndigheten som 
landade i Peking den 20 mars.

Under Gunilla Hellichii:s säkra 
ledning, fick vi under tisdag – 
söndag uppleva kulturen, ma-
ten, människorna och såklart 
shoppingen. 

Hur är det är att leva i en stad med ca 
20 miljoner människor på en yta stor 
som Skåne och med fem miljoner bi-
lar som tycks ta sig fram utan några 
som helst trafikregler.

Många hade ansiktsskydd för näsa 
och mun och varför förstod vi den 
dagen smoggen låg tät över stan.

Tack Lars-Åke Serverin
Vår tidigare medarbetare i polis-
myndigheten, Lars-Åke Severin, bor 
sedan flera år tillbaka i Peking och 
driver ett eget bolag i säkerhets-
branchen. Tack vare hans generosi-

Resa till Kina
med fem intensiva dygn

i Peking

Här är hela 10-mannagruppen samlad på en kvarterskrog i anslutning till vårt hotell. Från vänster Bo-Göran, Wolf, Linda, Birgitta, 
Catharina, Gunilla, Ursula, Britt-Marie, Eva-Lena och Michael.

Vy över en livligt trafikerad gata i Peking.

Före detta kollegan Lars-Åke Severin.

En kinesisk kock på en restaurang i de äldre delarna av Peking. Han är i full färd med att 
skära upp en Pekinganka. Notera hans munsskydd.

Karaoke är en jättestor grej i Kina. För oss svenskar var det svårt att följa texten, men 
detta till trots så gjordes tappra försök av bland annat Michael och Catharina. 
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des vid solnedgången. Det är inte det 
vackraste torget i världen och dess-
utom förknippas det ofta med död, 
men det är fortfarande ett viktigt 
nav i dagens Peking, med flera tunga 
statliga institutioner.

Jag vet inte om det hör hemma un-
der rubriken ”Kultur” men strax intill 
vårt hotell löpte en smal men lång 
bazargata. Kött, fisk och insekter att 
tillaga var det som huvudsakligen 
marknadfördes. Dofterna var så-
dana som inte vi är vana vid och det 
blev inte bättre när vi i flera stånd 
såg levande skorpioner, uppträdda 
på grillpinnar. Efter en stund på gril-
len tuggade kineserna i sig dessa 
som spröda snacks.

Shopping
Vad är väl alla våra shoppingcenter 
mot Silk- Yashow- och Pearlmarket 
som erbjuder alla kända märkesva-
ror till löjligt lågt pris. Plagiat förstås, 
men vem märker det?

Här är det PRUTA som gäller och 
mentalt förbereda sig på de ibland 
närgångna försäljarna.

På kvällen jämförde vi våra fynd 
och fann ut vem som varit mest 
framgångsrik under dagen.

Vi var många som passade på att 
få skräddarsytt, allt från vanliga 
skjortor till tjusiga smokings.

Avkoppling
5 nätters boende på 5-stjärniga 
Grand Hotel alldeles intill Förbjudna 
staden var hur bra som helst. Unga 
män i alldeles för stora rockar öppna-
de dörrar och bar väskor till oss, utan 
krav på dricks. 

Såväl marknaderna som hotellet 
erbjöd massage av våra trötta ryg-
gar och fötter för en billig peng.

En sen kväll, 20 min innan hotel-
lets spa avdelning stängde, tjurru-
sade vi alla dit för stim och stoj i poo-
len. Personalen blev inte glad åt vår 
sena ankomst som innebar övertid, 
säkert utan ersättning.

Transport
Direktflyg Köpenhamn – Peking med 
SAS tog 9 tim.

Taxi är mycket billigt och ett måste 
för att komma rätt. Många körde som 
galningar och ordet service kan dom 
inte stava till. Hotellets lilla visitkort 
med karta uppvisades för chauffören 
som bara pratade kinesiska.

Ibland blev vi nobbade och då fick 
vi jaga efter en ny.

Slutligen…
Att åka iväg ett gäng från jobbet på 
det här sättet är jätteroligt. Även om 
inte alla alltid gjorde samma saker 
samtidigt, så träffades vi på kväl-
len då vi åt, drack och skrattade åt 
dagens upplevelser. Vi kan varmt re-
kommendera att göra en sådan här 
resa. 

Vi som var med: Michael Carlzon, 
Poma, Gunilla Hellichii, Poma, Britt-
Marie Magnusson, Poma, Eva-Lena 
Månsson, Poma, Catarina Rosberg, 
Ponv, Bo-Göran Strandfjäll, Poma, 
Linda Strandfjäll, Staben, Wolf Len-
dt, Poss, Birgitta Lendt och Ursula 
Frykman.

Text: Britt-Marie Magnusson
Foto: Bo-Göran Strandfjäll

Matlagningskurs. Under en förmiddag hade hela gruppen blivit inbokade på en mat-
lagningskurs i en kockskola.

Provtagnng hos en skräddare, på en av 
våra shoppingrundor.

Gunilla och Wolf på väg genom en av portarna till The Great Wall, Kinesiska muren.
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Rån mot Systembolaget löstes med ny metod
Av Jan Mårtensson, kriminalinspektör, Ystad.

Sedan 1989 har svenskt rättsväsende använt DNA 
som bevisning. Efter ett rån mot Systembolaget i 
Skurup den 7 maj 2005 lyckades polisen för första 
gången fälla en brottsling med hjälp av den nya så 
kallade LCN-metoden. Denna går ut på att ur ytterst 
små mängder DNA finna en misstänkt gärningsman. 
Rånarens grepp om offrets arm blev också hans fall.

Det är lördagen den 7 maj 2005 och klockan är 10. 
David som bor i Skurup har ett ärende på landet. 
Eftersom han är tidig kör han en runda med bilen i 
byn. Då han passerar Systembolaget på Södergatan 
ser han en man komma springande från höger. Han 
tvärbromsar men i sista stund hejdar mannen sig. 

Förberedelse eller sviker modet?
Davids och mannens blickar möts då David kör vi
dare. Då han passerat ser han i backspegeln hur 

mannen åter börjar springa. Han ses springa över 
Södergatan och in på Östergatan.

David tycker att mannens beteende är så märkligt 
att han bestämmer sig för att se vart han tar vägen. 
Han svänger till vänster i närmaste korsning för att 
sedan ta vänster igen. Åter ser han mannen som fort
sätter springa mot bostadsområdet Östergård. Han 
ser också hur mannen kränger av sig en jacka då han 
kommit in i området. David tappar nu kontakten för 
någon minut. 

Han kör runt området och möter då en bil. I bilens 
främre passagerarsäte ser han den man som sprung
it. En annan man sitter vid ratten som förare. Båda 
männen är okända för David. Han vänder och följer 
efter bilen som kör mot centrum, där han avbryter 
förföljandet. Bilens registreringsnummer har han 
förstås noterat. 

Eftersom han tror att de två utfört någon form av 

Stöd polisidrotten genom att köpa Nordisk Kriminalkrönika,
som utkommer med en ny bok varje år! www.spifab.se
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brott, stannar han kvar i byn en stund för att se om 
polisen dyker upp. Efter att ha väntat någon halvtim
me utför han sitt ärende på landet och åker hem.

När David får höra talas om rånet mot systembu
tiken i Skurup senare på dagen, tar han kontakt med 
polisen och berättar vad han sett. 

Rånare med lugn röst
Berit arbetar som butiksföreståndare på systemets 
butik i Skurup. Som vanligt är hon tidig eftersom det 
är en del att förbereda inför veckoslutet och lördags
kunderna. 

Medarbetaren Anita kommer en stund senare. Hon 
har gett sig tid att stryka och ta på sig en nytvättad 
arbetströja innan hon åker hemifrån.

Lördagen flyter på som vanligt. Kunderna kom
mer och går. Strax före 13, då butiken skall stängas, 
dras metallgallren ner. 

Berit har gått in på lagret medan Anita är uppta
gen av en kund utanför kassorna. Plötsligt tar någon 
tag i hennes ena arm. Samtidigt känner hon ett runt 
föremål som trycks mot ryggen. Hon vänder sig om 
ser då rakt in i en svart rånarmask. Hon uppfattar att 
det är en man bakom masken och i ena handen har 
han en pistol som han riktar mot henne. Mannen sä
ger med lugn röst:

– Detta är ett rån, jag vill ha alla era pengar.
Han föser Anita framför sig och in bakom kassor

na. Där beordrar han henne att tömma kassorna och 
lägga pengarna i en av systemets plastkassar. 

Berit hör att det händer något i butiken och går ut 
dit. Mannen får se henne och riktar sin pistol mot 
henne. Hon beordras att hjälpa till att tömma kas
sorna och när detta är gjort säger han:

– Jag vill ha det som finns i kassaskåpet också.
Med Anita och Berit framför sig går mannen ut 

på lagret, där kassaskåpet står. Hela tiden pekar han 
mot de två med pistolen. Han försöker få Anita att 
lägga sig ner på golvet medan Berit skall öppna skå
pet. När skåpet har öppnats får hon lägga alla peng
arna i samma kasse som pengarna från kassorna. 

När mannen försäkrat sig om att kassaskåpet är 
tomt går han raskt mot utgången. Berit och Anita 
följer efter på behörigt avstånd och ser hur han 
springer över gatan och fram till en damcykel som 
står parkerad invid ett hus på andra sidan. Han sätter 
sig upp och försvinner cyklande österut längs Öster
gatan.

Larmet till polisen – de första åtgärderna
Så fort mannen lämnat butiken går larmet till poli
sen. Anita, som känt rånarens grepp och haft pistol
mynningen i ryggen, upplever ett så stort obehag av 
detta att hon lägger den nytvättade tröjan i en pap
perskasse.

Eftersom det är lördag finns det flera vittnen ut
anför systembutiken som ser rånaren försvinna längs 
Östergatan. Det är därför många uppgifter som kom
mer till polisens kännedom och ganska snart inriktas 
förstahandsåtgärderna mot Östergårdsområdet. Här 
beslagtas en dam cykel som stämmer väl in på råna
rens. Under da  gen hörs flera personer, varav David 
är en. Han berättar då om sina iakttagelser på för
middagen. Inget av det som nu kommer fram leder 
dock till vidare åtgärder.

Ärendet går in i kategorin ”spaningsärenden”.

Spaning – utredning
Måndagen den 9 maj får jag ärendet på mitt bord. 
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Här ses kassornas ”baksida”. Den vita pilen anger kassalådan 
och den röda pilen visar den säkerhetsbox som finns för större 
belopp. 
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skulle hämtas till nytt förhör. I stora drag vidhöll 
han sina tidigare uppgifter och förnekade all in
bland ning i rånet. Han medgav dock att han träffat 
Farez vid 13tiden på råndagen. Detta resulterade i 
att han blev anhållen och vi gjorde husrannsakan i 
hans bostad. Denna gav inget, men åklagaren beslöt 
ändå att gå till häktning med stöd av de uppgifter 
som förelåg utan att först ta in Farez. 

Vi poliser reagerade för beslutet och framförde 
vå ra farhågor om att utredningen skulle haverera om 
Erik inte blev häktad. Nu gick det 
som befarat. Vi hade redan haft 
flera åklagare inkopplade och nu 
skulle den femte åklagaren föra 
fram ärendet inför domstolen. 

Resultatet blev att Erik släpptes 
på fri fot, eftersom han – enligt 
häktningsdomaren – inte kunde 
miss tänkas för brott. 

Efter detta var åklagaren inte 
längre intresserad av fallet och 
några beslut beträffande Farez 
gick inte att få. Ärendet blev lig
gande i avvaktan på undersök
ningsresultaten från SKL som 
gällde tröjan. Ärligt talat ha de vi 
utredare inga större förhoppningar om att undersök
ningen skulle leda till något resultat.

Den nya LCN-metoden
SKL fortsatte undersökningen av den beslagtagna 
tröjan. Då jag kom tillbaka efter semestern väntade 
ett brev från SKL, som bad om ett DNAprov från 
den som burit tröjan, alltså Anita. 

Efter att provet skickats gick det en tid innan jag 
blev uppringd av en mycket vänlig laborant. Hon 
uppgav att SKL provade en ny metod som kallas 
LCN – Low Copy Numbers – där ytterst små mäng
der DNA spåras. Metoden är tidkrävande och kan 
därför komma ifråga bara för de allra grövsta brot ten. 

LCN är en specialanalys som kan användas när 
den vanliga DNAanalysen inte räcker till; ett halm
strå att ta till för att lösa ”det omöjliga fallet”. Det 

handlar om prover med ytterst liten spårmängd. Rent 
teoretiskt kan det räcka med cirka tio cellers DNA 
för att nå resultat. Vid ”vanlig” DNAanalys an
vänds motsvarande 80–100 cellers DNA.

Laboranten undrade vilka som kunde misstänkas 
för rånet, eftersom DNAspår påträffats på tröjan. 
Jag lämnade då uppgifterna om Erik och Farez. 

Fredagen den 7 oktober 2005 
Kanske är det den här dagen som jag får ett tele

fonsamtal från en jublande glad 
laborant, som berättar att hon 
funnit DNA från Farez på tröjan. 
Jämförelseprov fanns sedan tidi
gare i det centrala DNAregistret. 
Det är förs ta gången den nya me
toden givit resultat och det inne
bär alltså svensk kriminalhistoria. 
Sakkunnigutlåtandet sätter fart på 
åklagaren. 

Farez blir anhållen i sin från
varo och grips två månader se
nare i Malmö efter att ha gjort sig 
skyldig till narkotikabrott. Under 
det första förhöret förnekar Farez 
all kännedom om rånet i Skurup. 

Men där efter, när bevisningen presenterats, finner 
han för gott att erkänna. Farez hävdar att han varit 
ensam om brottet och att han använt en pistolattrapp 
som vapen.

Häktad och dömd
Torsdagen den 22 december 2005 hålls huvudför
handling vid Ystads tingsrätt och den 2 januari 2006 
faller domen – två års fängelse. Domen överklagas 
men fastställs.

Konstaterande
Utan vittnet Davids iakttagelser och åtgärder hade 
polisen troligen aldrig fått ögonen på Farez. 

Utan SKL och deras nya metod – att ur små 
mängder DNA finna fram till rätt person – hade rå
net förmodligen aldrig klarats upp.
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”…den nya 
LCN-analysen 

lyckades
avslöja

rätt person…”

Efter en snabbtitt tar jag kontakt med närpoliserna i 
Skurup. Inget nytt av intresse har kommit till deras 
kännedom, men de ställer upp i det fortsatta arbetet 
för att hitta rånaren. Som en förstahandsåtgärd be
stämmer vi oss för att ta kontakt med de drabbade 
expediterna på Systembolaget, alltså Anita och Berit. 

I samband med de förhör som hålls med Anita och 
Berit överlämnas den undanstoppade tröjan. Med 
största försiktighet tas den omhand, förpackas och 
sänds till Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
(SKL) för undersökning.

Efter att vi studerat det material som förelåg mera 
ingående, bestämde vi oss för att följa upp de upp
gifter som David lämnat. Visserligen hade hans iakt
tagelser gjorts tre timmar före rånet, men uppgifter
na föreföll ändå intressanta. Ägaren till den bil han 
följt efter visade sig höra hemma på orten. 

En patrull tog sig an uppgiften att identifiera föra
ren och det dröjde inte länge förrän en yngling, som 
vi kan kalla Erik, kom in på polisstationen i Skurup. 
Erik uppgav att han använt bilen för några rundor i 
samhället under lördagen. När vi kom in på detaljer 
kring var han varit och vem han haft med sig i bilen 
stämde uppgifterna inte alls med det som David be
rättat.

Till sist kom en berättelse om att Erik faktiskt be
funnit sig i det utpekade området för att göra upp en 
spritaffär, men att han inte kände den man som åkt 
med honom vid uppgörelsen. Anledningen till att 
han inte velat berätta detta från början var det olag
liga sättet att köpa sprit. Även om förklaringen före
föll märklig fick Erik lämna polisstationen.

Ganska snart efter förhöret kom det in nya uppgif
ter som styrkte oss i våra tvivel mot Erik. 

Vi började studera hans umgänge och tidigt kom 
Farez in i bilden. Då vi väl fått tag i hans identitet 
och kontrollerat hans förflutna, förstod vi att här 
fanns en trolig gärningsman. I hans register fanns 
nämligen flera väpnade rån i Stockholmstrakten, 
var av ett mot en systembutik. 

Då vi fortsatte hämta in uppgifter om de två män
nens kontakter, framstod det som uppenbart, att det 
var Farez som varit passagerare i Eriks bil. Vi fick 
också fram att de träffats på ett gym några hundra 
meter från brottsplatsen strax efter klockan 13 på 
råndagen. För oss blev det uppenbart att de två hade 
med rånet att göra.

Anhållande och frigivning
Vi kontaktade åklagare och det bestämdes att Erik 
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Kassaskåpet som en av de anställda tvingades öppna. Det var pengar inom den röda markeringen som överlämnades till rånaren.
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.....................................................

Vinnare Skånepolisen 1-12:
1. Malte Johansson
 Malmö 
2. Cornelia Leander
 Trelleborg 
3. Leif Mårtensson
 Trelleborg
De tre vinnarna får varsin
Nordisk Kriminalkrönika
med posten.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:

Ringa in de 5 detaljer som är
borta på den översta bilden.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post

i samarbete med Nordisk Kriminalkrönika, www.spifab.se

Finn fem fel

43 svar kom in till tävlingen.

Carlstedts Entreprenad AB
Hyltarpsvägen 358 – 233 92 Svedala – Tel. 040-40 88 59 – Mobil 0706-33 93 48

Utför mark- och underhållsarbeten året om

info@carlstedts.se – www.carlstedts.se

Streckkodshantering för rationell
informationsbehandling inom:

• arbetsmiljö   • brandskydd
• bevakning • kvalitetskontroll

DIFORGA AB
Gamla Trelleborgsv. 66 – 245 93 STAFFANSTORP

Tel. 040-54 22 45 – Fax 040-54 22 49 – www.diforga.se

• miljöskydd

KRP Pall
Höjars Pall

Emballage
Emballage

MALMÖ 040 - 68 00 780
BJUV 042 - 788 48

INKÖP - FÖRSÄLJNING - REPARATION

ENGÅNGS-, SPECIALPALL & PLYWOODEMBALLAGE

HÄSSLEHOLM 0451 - 173 30
BRÄKNE-HOBY 0457 - 797 10

Troedsson
Allbox

Nilsson
  BHB

LASTPALLAR & TRÄEMBALLAGE

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



___________________________________________
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. 

Posttidning B
Avsändare:
SKÅNEPOLISEN
Sport och Fritid
Travbanegatan 12
213 77 Malmö
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Sofiedalsvägen 10 – 238 38 Oxie
Postadress: Box 15025 – 200 31 Malmö

Kontaktperson:
Ulrick Nielsen
Mobil 0709-83 72 71
ulrick.nielsen@eltecnordic.se

www.eltecnordic.se

Allt inom el, stora som små projekt
Elinstallationer, El service, Ställverk, Vindkraft

www.talkpool.net

certifierade inom:

FIBEROPTIK - LARMINSTALLATIONER - SKANOVAS NÄT - PROJEKTERING

TalkPool Network Services AB
Tel: 040-671 03 00 Mail: info@talkpool.net


