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Den sköna sommaren är över 
(för visst blev det väl ändå till 
sist en riktigt skön sommar) och 
nu kommer inbjudan till vårt 
100-års jubileum äntligen ut. Vi 
ser fram emot en nostalgisk och 
trevlig kväll där många unga och 
gamla medlemmar åter får chan-
sen att träffas under trivsamma 
former med mat och musik och 
dela många fantastiska och gla-
da idrottsminnen. En kväll att 
minnas. Ta chansen och anmäl 
dig genom att sätta in 200:- per 
kuvert till MPGI. 

På jobbet stundar tuffa tider. 
Hela polismyndigheten i Skåne 
gör en jättesatsning med många 
extra resurser i utredningsverk-
samheten för att beta av de ären-
den vi har ”på lager” där det finns 
misstänkta. Den ökade lagföring 
som jag är övertygad om att det-
ta kommer att ge, skapar stort 
företroende hos allmänheten för 

vår förmåga att utreda, samtidigt 
som det är en väsentlig del även 
i den brottsförebyggande strate-
gin. Det blir något färre poliser i 
den yttre tjänsten, men det finns 
så mycket ambition, kunskap och 
professionalism, att vi kommer 
att klara det också. Jag hoppas 
att ni som nu kommer att delta i 
utredningssatsningen inte bara 
”sitter inne” utan tar chansen till 
vardagsmotion i trapphusen och 
att ni går en sväng på lunchen 
för att hämta nya krafter. 

Jag önskar er och alla de övriga 
som deltar i utredningsverksam-
heten lycka till med satsningen. 
Den kritik, ibland riktigt osaklig, 
som riktats mot polisens arbete 
ska komma på skam.
Vi ska visa vad vi går för!

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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185/65-15 Firestone 600 kr

195/65-15 Vredestein 600 kr

195/65-15 Bridgestone 650 kr

195/60-15 Bridgestone 800 kr

195/55-16 Nokian 1000 kr

205/55-16 Bridgestone 800 kr

205/55-16 Vredestein 750 kr

205/55-16 Firestone 750 kr

205/60-16 Bridgestone 1000 kr

215/55-16 Bridgestone 1000 kr

225/50-16 Nokian 850 kr

225/60-16 Nokian 900 kr

225/60-16 Bridgestone 900 kr

205/50-17 Bridgestone 1200 kr

225/45-17 Firestone 1100 kr

235/45-17 Bridgestone 1200 kr

245/45-17 Nokian 1000 kr

Öppet 09.00 – 18.00 alla dagar

Alla priser är inklusive moms och montering.

Detta är endast ett litet urval av det som finns på 
lager, finns inte din dimension med, ring oss för 
prisförslag.

City Däck i Skåne AB
Norra Grängesbergsgatan 14
214 50 Malmö
Telefon 040-21 31 30

www.citydack.se
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Blodomloppet arrangeras av idrotts-
föreningar och blodcentraler på 14 
olika platser i Sverige, från Luleå i 
norr till Malmö i söder. I år för tjugon-
de året i rad. 2011 deltog 85000 per-
soner därav 7000 i Malmö. Siktade i 
år på att bli 100000. Loppet som är 
öppet för alla är uppdelat i 3 delar: 10 
km, 5,6 km och promenadrunda.

Idag Sveriges största arrange-
mang med sikte på att ha så kul som 
möjligt och samtidigt höja medve-
tenheten om hur viktig blodgivning-
en är. Blod går inte att framställa på 
konstgjord väg. Alla som ger blod är 
med och räddar liv. Problemet är att 
det ofta är blodbrist.

Text och foto Bengt Andersson.

Var:	 Malmö Rådhus – Knutssalen

När:	 7 december 2012 – kl 18–01

Vem:	 Medlemmar med respektive

Mat:	 Se menyn nedan

Klädsel:	 Kavaj

Kvällen avslutas med dans till Sjögren & Company.
Bar i anslutning till dansen.

Anmälan:	 Senast 2 november genom att sätta in
200 kronor/ person på MPGI:s plusgiro 530433-2
Glöm inte ange ditt för- och efternamn och meddela ev.allergier vid anmälan.

1912 – 2012

100 år

Välkomstdrink

Förrätt:
Halstrade pilgrimsmusslor serveras med rostad pumpa-

kräm, chilidressing och palsternackschips samt ett glas vin

Huvudrätt:
Hjortytterfilé med svartrötter, råstekt purjolökspotatis,  

geneversås samt två glas vin

Efterrätt:
Variation på mousse samt ett glas dessertvin

Kaffe

Loppet som räddar liv!

Lagbild: Från vänster Sven Olsson, Alexander Waldensköld, Bengt Andersson, Tommy Lundwall, Liselott Rudbecker.

Picknickbild från blodomloppet.
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Huliganen
Innan en fotbollsmatch mellan MFF 
och Hälsingborg tog jag och en yng-
re kollega en fotpatrulleringssväng 
runt på Möllan. Alla restauranger 
var knökade med ljusblå supporters. 
Från ett sällskap på en 12–15 ungdo-
mar hördes det ett flertal smällare. 
De var på väg i riktning mot stadion. 
En av ynglingarna bar på en plast-
påse, som jag beslagtog direkt. I på-
sen fanns smällare och bengaliska 
eldar. Flera i gänget blev arga 
på oss och speciellt han 
med påsen blev aggressiv. 
Fredrik som min kollega 
heter norpade hans körkort 
ifrån hans bröstficka. Jag 
kallade över radion på för-
stärkning. Vi antecknade 
nödvändiga uppgifter och 
han fick tillbaka legitima-
tionen. Han lämnade plat-
sen springande mot Pildam-
marna. Vi följde inte efter.

Efter matchen skrev jag rapport på 
beslaget. Slog fram hans uppgifter 
på datan och här kunde den här his-
torien tagit slut….

Redan portad
Av vår supporterpolis fick jag veta 
att ynglingen var portad ifrån MFF-
matcherna, då han utmärkt sig i lik-
nade sammanhang.

Jag tyckte han kom lindrigt undan 
och skickade en kopia på rapporten 
till hans morsa. 

Han var myndig men uppträdde 
sällsynt omoget. 

Han var visserligen skriven hos 
pappan, men där var kanske mera 
klös i mamman. 

Kopian kunde ju även hamna hos 
ynglingen, om den skickades till 
pappan.

Kanske fick jag ett återfall till prak-
tisk polistjänst ifrån mina gyllene år 

som kvarterspolis i Svedala (78–93). 
I vilket fall som helst var jag trött 

på fasonerna som störde och var 
kostsamma för MFF. Det kunde ju 
även vara en poäng med att föräld-
rarna fick vet vad sonen pysslade 
med. 

Det blå skåpet
Chefen ringde upp mej och höll ett 
förhörsliknande samtal med mej 
några veckor senare. Jag och Fred-

rik var JO-anmälda. På chefen lät det 
som om vi hade skitit i det blå skåpet. 
Vi skulle ha skickat kopian till drum-
meln istället och legitimerat oss på 
platsen vid händelsen, trots att vi 
var i uniform.

Justitieombudsmannen
Under tjänstgöring i Malmö tingsrätt 
blev jag uppringd av en kollega på 
JO några månader senare under en 
paus.

I rummet utanför säkerhetssalen 
fanns ett flertal kolleger, då jag blev 
tillfrågad om jag ville ta del av utred-
ningen. Jag avböjde. Vi hade ett trev-
ligt samtal och avslutningsvis fick 
jag upplysningen att jag skulle få be-
slutet i frågan skickat till mej. Du kan 
ju skicka det till min morsa istället!

Utredaren skrattade hysteriskt. 
Min synnerligen gode vän Mikael 
”Micke” Johansson undrade vem jag 

hade haft så roligt med per telefon.
Det var JO! En riktigt trevlig prick 

med humor!

På tal om förkortningar, JO, Jyet 
o s v – så kunde det kanske passa 
med en piratenhistoria. Piraten var 
en festprisse och hade många supe-
kompisar i Lund på 20-talet. En av 
dem kallades för F:et. Piraten sökte 
en annan festprisse i hans bostad. 

Familjens lilla tös öppnade 
dörren. På frågan om hen-
nes far var hemma, måste 
hon gå in i lägenheten och 
fråga sin mor.

Tösen kom tillbaka och 
berättade, att far är inte 
hemma. Mor säger att han 
är ute och super med en 
bokstav! Så gick det till i 
Lund i flydda dar!

PS; Gert Wesseus har lo-
vat att skriva mer i denna utmärkta 
publikation!

Det ser vi fram emot ! Mina absolut 
sanna historier börjar tryta och man 
kan ju inte skriva om allt! Sitt inte 
hemma och klappa katten – utan 
dela med Dig av historierna från 
våra intressanta polisliv!

Mvh Jyet

Måndagen den 14 maj var det åter 
dags för ”Skåneslaget”. En match-
tävlingen i golf mellan PONV/Ängel-
holm och Malmö.

Efter att Malmö under de flesta 
av de 15 åren som tävlingen pågått 
stått som segrare bröt PONV/Ängel-
holm trenden lite förra året då man 
lyckades stå som segrare på borta-
plan i Vellinge med 7,5–4,5. Detta 
var blott tredje segern för PONV/
Ängelholm sedan starten 1999. Den 
stora frågan var nu om Malmö återi-
gen ville visa vem som är störst och 
då laddat laget lite extra.

Vi samlades denna fina morgon 
på Perstorps golfklubb. Förmidda-
gen bjöd på en 2-mannascramble 
där lagen följdes åt så det stod 2–2 

efter förmiddagens spel. 
Eftermiddagen skulle nu bli helt 

avgörande där 8 singelmatcher stod 
på spel.

I första bollen besegrade Tommy 
Olofsson från hemmalaget Lennart 
Ferm med 3–1. 

I samma boll fick Håkan Stenhäl-
len se sig besegrad av Patrik Lirås 
med 2–1 och ställningen var nu 3–3.

PONV/Ängelholm gjorde sedan ett 
ryck redan i den andra bollen. Bengt 
Jacobi besegrade Lennart Sverremo 
med 1–0 och Per-Arne Persson stod 
även han som segrare i sin match 
mot Jan-Olof Olsson. Ställningen var 
nu 5–3 och PONV/Ängelholm behöv-
de enbart en seger till för att behålla 
vandringspriset ytterligare ett år

Malmö fick ett litet hopp i matchen 
mellan Krister Hannukka och Mats 
Hansson som slutade oavgjort. Men 
detta hopp ”grusades” snabbt då de 
två kommande matcherna förlora-
des. Lars-Åke Paulsson vann över 
Christian Andersson med 3–1 och 
Magnus Andersson vann över An-
ders Kessman med 5–3. 

I den avslutande matchen spelade 
Magnus Johansson och Anders May-
er oavgjort.

Detta medförde att PONV/Ängel-
holm stod som segrare med 8–4 och 
får behålla vandringspriset ytterli-
gare ett år.

/Lars-Åke Paulsson
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Ängelholmspolisens Sportklubb 
hade vid senaste årsmötet (mars 
2012) att ta ställning till om 
klubben skulle fortsätta eller 
läggas ner. Diskussionen bland 
de drygt 10 närvarande på års-
mötet blev intensiv.

Till slut, med vår sportklubbs histo-
ria, ansåg vi att skulle försöka driva 
klubben vidare. Motiveringen till 
detta var just att klubben fört en ak-
tiv verksamhet under många år, inte 
minst på 1980-talet. Då var det stora 
aktiviteter med bl a hemmabanetäv-
lingarna, bordtennis, fotboll, tennis. 
Vi har arrangerat tre stora tävlingar 
i Båstad:
– 1984-08-14--17
 SPM i tennis.
– 1988-08-14--16
 Europeiska mästerskapen tennis.

– 1988-08-18--21
 SPM i tennis.

Vi arrangerade också Götalands-
mästerskapen ”lilla SPM” i bordten-
nis i Ljungbyhed 1980-02-09.

En härlig tid, som vi på något sätt 
måste få tillbaka.

Beslutet att fortsätta Sportklub-
bens verksamhet grundade sig på 
att vi ville ge medlemmarna en 
chans att kunna deltaga i mäster-
skapstävling (och då måste man ju 
vara medlem i sportklubb inom Po-
lisen). Medlemsavgiften sattes till 
modesta 100 kr.

Grillfest
Hur motiverar vi dagens unga Poli-
ser att vara med i vår Sportklubb? Vi 
måste skapa en vi-känsla tyckte vi i 
styrelsen. Vi konstaterade att polis-
huset i Ängelholm är fullt av anställ-

da vid vissa speciella dagar under 
året, nämligen de s k PP-dagarna.

Vi beslöt att bjuda in till festlighet 
vid PP-dagens slut den 14 juni 2012. 
Alla fick vara med utan kostnad. Vi 
bjöd på grillat kött och kyckling, po-
tatissallad, sallad och bröd. Vi var ca 
30–35 personer som anslöt och hade 
en verkligt trevlig kväll. Vi infor-
merade givetvis om Sportklubbens 
verksamhet och att det nu var dags 
att bli medlem och föra våra traditio-
ner vidare.

Förutom mat och trevligt um-
gänge blev det lite pilkastning 
och boule samt inte minst lite eller 
mycket historiesnack om tidigare 
kollegor och historik och anekdo-
ter från Polishuset i Ängelholm. 
Härligt och uppskattat av inte 
minst de som är nya i huset, men 
även för oss lite äldre är det kul att 

Förväntansfulla matgäster.
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Medlem i
Svenska
Åkeriförbundet

040-30 07 75
St. Varvsg. 11 K, 211 19 Malmö, Kockumsområdet

Fax 040-30 03 70 - info@mobelhantering.com

MAGASINERING

TRANSPORTER

FLYTTNING

Privat och Företagsflyttningar, Distribution • Fordon 16-60 m3

Packning, Fullvärdesförsäkring, Trafiktillstånd

35 års branschvana 

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

Sockeng. 89, Helsingborg  Fax 042-24 62 08

www.takochplatslageri.se

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

”Vi tä
cker a

llt!”
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dra sig till minnes vad som timat.
För kvällens grillning svarade 

Sportklubbens ordförande Johan 
Nekander och sekreterare Tenny 
Svensson på ett gediget sätt. All he-
der åt dessa gentlemän.

Innan kvällen var vi 20 medlem-
mar. Efter PP-kvällen var vi 45 
medlemmar. Vi kommer nu att köra 
en liknande aktivitet vid PP-dagen 
den 6 september 2012. Förmodligen 
bjuds medlemmarna på grillningen, 

medan icke medlemmar betalar 50 
kr. Alternativet är givetvis att bli 
medlem under kvällen.

Framtiden
Nästa steg i Sportklubbens uppgång 

Mycket mat grillades.

Jennifer Oddson och Helen Alexandersson funderar på om grillningen blir lyckad…

Grillmästaren.

blir nödvändigtvis att även öka på 
sportaktiviteten. För mig är det givet 
att alla Poliser måste ha god fysik, 
även alla andra för den del. För egen 
del har jag syndat på detta område, 
men försöker att hålla mig igång, då 
och då.

Jag anser att varje god ledare, inom 
vilken organisation det vara månde, 
skall entusiasmera sina anställda 
att deltaga i fysiska aktiviteter och 

propagera för lokala sportklubben. 
Det är lika önskvärt att ledare själva 
föregår med gott exempel. För varje 
nyanställd som kommer till ”huset” 
skall det vara ett naturligt inslag i 
välkomnandet att information ges 
om Sportklubben och vikten av fy-
siskt aktivitet.

Ängelholmspolisens Sport klubbs 
förhoppning är att vi skall kunna 
engagera fler och fler och att vi skall 

bli en lika aktiv klubb som tidigare 
under 70–90-talen. Kanske det vore 
dags att återinföra hemmabanetäv-
lingarna i friidrott? Dessa skapade 
aktivitet och intresse.

Hälsningar från de som lever med 
hoppet

Styrelsen genom
PeO Nihlén, kassör

Tenny Svensson och Andreas Wall i bouletagen.

Medlemsvärvning på gång i glada former.
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Min husse ska av någon konstig anledning alltid vara 
ledig en hel månad under sommarn. Varför? När väd-
ret är som bäst och buset finns utomhus? Skittråkigt!

Nu är det som det är och jag får finna mig i det. Hus-
se borde veta att en jaktcockerspaniel i sina bästa år 
inte vill ligga och slöa och ha tråkigt. Han säger att 
jag mår bra av att ha tråkigt!

Hur kan han veta det! Jag vill ju bara leta efter 
knark, pengar, vapen och tomhylsor. Han har mest 
legat och druckit sangria och badat. Ja, som Ni kanske 
förstår så bor jag i Malmö, där solen nästan alltid ski-
ner och där det finns massor av roligt att snusa upp!

Som sagt, semestern var äntligen slut och på mån-
dagen den 13 augusti gick vi de 6 km från hemmet till 
Polishuset. På vägen dit brukar vi gå genom en stor 
kyrkogård.

Eftersom husse säger att jag drar så hårt i kopplet 
så får jag nästan alltid springa lös, vilket jag tycker är 
toppen för då kan jag springa och söka för mig själv 
så mycket jag vill!

När jag sprang på en gata inne på kyrkogården och 
roade mig själv så fick jag äntligen lite trevlig lukt 
i min känsliga nos. Jag kände en härlig doft genom 
en hög häck, och min husse lät mig springa runt och 
passera en parkbänk. Invid denna bänk finns ett 10 

meter högt tujaträd, som har grenar ned till marken. 
Jag kanske ska utveckla! I Skåne har vi tränat oss 

i att markera sådant som människor har grävt ned i 
jord, grus m m. Först grävde de ner knark men sedan 
något år gräver de bara ner plastburkar, plåtburkar, 
plånböcker m m. Jag tror det är mest av lathet för 
att husse inte vågar gräva ner knark och sedan inte 
vakta det på ett par veckor eller någon månad, fegt 
tycker jag, men ja ja.

Ja, jag började ju gräva i marken under tujan och 
husse blev plötsligt lite mer vaken, hallå, semestern 
är slut husse!!!

10 cm ner i jorden hittade jag en plastpåse som jag 
la mig att titta på. Husse blev så glad så jag fick lite 
Frolic från hans ficka.

Sedan började husse att ”klydda”. Han ringde till 
chefen och frågade om han fick ”ta in det” eller det 
skulle ligga kvar, vadå ligga kvar? Klockan var 07.10, 
(jo, jag kan klockan) så husse pratade om övertid och 
sådant tråkigt, vem bryr sig?

Jag hörde husse berätta för någon annan människa 
att det var 530 gram hasch som jag hittat.

Ja, nu kör vi husse! Semestern är slut, hör du det?
Pucko, (Smedsmästarens Chess) 4½ år gammal 

jackt cocker som bor och jobbar i Malmö. 

Den 24 till 25 maj var det dags 
för MPGI:s cykel och motionssek-
tion att anordna årets cykeltour. 

Vårcykeltouren är i första hand 
en ”komma igång” motionsupp-
levelse för oss ”vanliga” motio-
närer som tycker om att röra på 
oss ute i naturen.

Årets tour var en uppföljning av fjol-
årets försök att cykla Rugen runt.

Dag 1
Första dagens etappmål var Jaktslot-
tet inne i Granits naturreservat. Det 
skulle visa sig att det 144 meter över 

havet belägna Jaktslottet var ett 
perfekt ”Bergspris”.

Alla blev vi bergspristagare, när 
Ann-Charlotte Lindberg och Kerstin 
Synnergren överraskade, genom att 
duka fram en välsmakande picknick 
buffé på gräsmattan vid Jaktslottet. 

Färden fortsatte därefter till 
strandbryggan i Binz. Flera delta-
gare funderade redan på att ta ett 
dopp, men det fick vänta tills vi kom-
mit fram till övernattningshotellet i 
utkanten av Binz.

Den 24–25 maj var två underbara 
försommardagar och de som badade 
verkade inte frysa i vattnet.

Dag 2
Dag 2 var färdpla-
nen att först cykla 
runt Schmachter 
See och därefter 
norrut mot Sassnitz 
och kritklipporna 
vid Königsstuhl.

Färden gick längs 
de vackert sling-
rade vägarna längs 
kusten. Vi passe-
rade Proras 4 km 
långa semesteran-
läggning som aldrig 
kommit att bli den 
attraktion som det 
var tänkt. Valsprå-

ket var ”Kraft Durch Freude”.
När vi passerat Mukrans färje-

hamn cyklade vi längs kustlinjens 
klippor. Här hade det varit en del ras 
ner i havet och vägen var i det när-
maste oframkomlig.

Väl framme i Sassnitz hamn kunde 
vi avnjuta en god lunch, inköpt di-
rekt från en fiskebåt.

Under eftermiddagen gick färden 
genom Jasmunds nationalpark med 
Königstuhl kritklippa som slutmål.

Eftersom vårcykelturen inte i för-
sta hand är för dem som tränar inför 
Vättern runt så var det OK att vända 
tillbaka till Sassnitz när krafterna 
började ta slut.

Nerfarten genom bokskogen från 
Königstuhl var underbar och en fin 
avslutning efter 2 dagars cyklande. 

Vid pedalerna
J-O Olsson
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Trestad är en årlig golf-tur-
nering mellan lag från Skåne, 
Stockholm och Göteborg. I år gick 
turneringen av stapeln i Skåne, 
som var tillika arrangör av tur-
neringen. Tävlingarna som för-
löpte över tre dagar var förlagda 
till två olika banor, Rya Gk samt 
Landskrona Gk. Landskrona Gk 
ståtar med två 18-håls slingor 
och spel bedrevs på båda banor-
na under andra tävlingsdagen.

Första dagen
Första tävlingsdagen började med en 
samling på Rya Gk:s golfrestaurang, 
där lagen intog en gemensam lunch 
och under tiden för denna fick lagen 
också sedvanlig information från 
ansvarig lagledare för det arrang-
erande laget. Mats Hansson, skåne-
lagets lagledare, hälsade Stockholm 
och Göteborg välkomna till årets 
trestad-turnering och delgav under 
lunchen vilken spelform som skulle 
spelas dagen till ära. Enligt en förut-
bestämd tävlingsordning skulle fyr-
boll/bästboll avverkas under efter-
middagen i strålande solsken och lite 
lätt bris enligt ”skånemått” mätt. En 
bana i perfekt skick och ett bra golf-
väder, gjorde att lagen kunde bjuda 
på bra spel och framförallt då från 
Stockholmslaget och Göteborgslaget 
som spelade till sig vardera 3 poäng. 
En aning tyngre gick det för skånela-
get, som inte lyckades få till det fullt 
ut och det blev 0 poäng i protokollet 
efter dagens matcher.

Efter avslutade matcher förflyt-
tade sig lagen till Borstahusens se-
mesterby, som ligger precis invid 
Landskrona Gk, där inkvartering i 
stugor väntade. Efter en välförtjänt 
”energidryck” senare och lite snack 
om dagens golfande i stugorna, tog 
lagen sig därefter ner till restaurang-
en Pumphuset, som ligger i fiskebyn 

ca 10 minuter gångpromenad ifrån 
golfbanan, där man tillsammans av-
njöt en utsökt middag under kvällen 
och fortsatte prata om dagens ge-
nomförda matcher lagen emellan. 

Poängställning efter dag 1: Stock-
holm 3p, Göteborg 3p, Skåne 0p

Andra dagen
Andra tävlingsdagen var det ett tag-
gat skånelag som vaknade pigga och 
utvilade till en härligt solig morgon. 
Efter att ha intagit en frukostbuffé 
var det så dags för lagen att åter 
greppa klubborna för nya spännan-
de matcher. Förmiddagens spelform 
var singelmatch och dem matcherna 
spelades på Eriktorpsbanan. Återi-
gen spelades det bra golf från samt-
liga lagmedlemmar och det visade 
sig inte minst i poängprotokollet där 
skånelaget spelade till sig 3,5 poäng, 
lika många poäng skrapade Göteborg 
ihop och Stockholm drog ifrån lite till 
genom att spela till sig 5 poäng. Värt 
att notera från förmiddagens singel-
match-spel var att Hasse Mattsson 
vann sin match med 5/4 (fem vunna 
hål med bara fyra kvar att spela om), 
vilket är ett mycket bra resultat.

Efter att ha ätit en välbehövlig 
lunch vid klubbhuset och vilat föt-
terna en stund, så var det återigen 
dags att ge sig ut och spela ännu en 
runda. Jan-Olof Olsson som inte del-
tog som spelare i år, var lagets allt i 
allo under tävlingsdagarna och hade 
under förmiddagen vandrat runt på 
banan för att peppa laget men även 
för att hålla koll på resultaten samt 
att scouta lagmedlemmarna för en 
optimal sammansättning för efter-
middagens matcher. Eftermidda-
gens matcher skulle spelas som Fo-
resome, vilket kan vara en behaglig 
eller obehaglig spelform, beroende 
på vilken form man är i. I Foresome 

bestämmer man med sin lagkamrat 
innan matchen börjar vem som ska 
slå ut på jämna respektive ojämna 
hål och den ordningen fortlöper hela 
rundan igenom. Efter varje utslag 
spelar man vartannat slag på sam-
ma boll. Som sagt, kan bli en behag-
lig resa eller tvärtom...

Eftermiddagens matcher spela-
des på Hildeborgs-banan, vilken 
är Landskrona Gk:s andra 18-håls 
slinga. Nu hade också vinden till-
tagit rejält från förmiddagens lätta 
bris, vilket gjorde att banan satte 
lagen på prov rejält. Att det blåste 
som det gjorde var tydligen inget 
som bekymrade Christian Anders-
son och Mats Hansson som spelade 
ihop under eftermiddagen. Dom 
vann sin match med 6/5, vilket är ett 
mycket bra resultat och välkomna 
poäng till skånelaget. Eftermidda-
gens poängskörd för respektive lag 
blev: Stockholm 3 poäng, Skåne 1,5 
poäng, Göteborg 1,5 poäng.

För dem flesta var säkert kvällen 
mer än välkommen då det normalt 
är slitsamt att spela 36 hål under en 
dag och att man dessutom spelade 
dem sista 18 hålen i stundtals rejäl 
blåst gjorde inte saken lättare. Kväl-
len spenderades på samma ställe 
som den första kvällen, nämligen 
på restaurangen Pumphuset, där vi 
återigen avnjöt en utsökt middag. 
Som sanna golfentusiaster och täv-
lingsindivider kunde inte heller den-
na kväll förlöpa utan att man satt 
och diskuterade dem olika slagen 
man gjort under dagen, vilket re-
sultat man hade gjort på respektive 
hål och vilka fantastiska vyer man 
bjudits på under dagen. Lagledaren 
Mats Hansson tog också denna kväll 
till orda och delgav resultaten av 
förmiddagens och eftermiddagens 
matcher. Stockholm hade gått fram 
som en ångvält under dagen, med 

Göteborg hack i häl, medan det hade 
gått lite tyngre för Skåne.

Poängställning efter dag 2: Stock-
holm 11 poäng, Göteborg 8 poäng, 
Skåne 5 poäng

Tredje dagen
Tredje och sista tävlingsdagen vak-
nade lagen av att det smattrade utav 
regn på fönsterbläcket. För att upp-
höra i samma stund som lagen begav 
sig till frukostbuffén. Skulle lagen ha 
sådan tur att regnet, som beräknat 
skulle komma lagom till sista spel-
dagen, hade passerat under natten? 
Svaret är nej... Det regnade under 
hela avslutningsrundan och när 
hoppet ibland infann sig om att det 
skulle upphöra, ja då kom det istäl-
let en störtskur. Men, för en golfare 
finns inget dåligt väder, bara dåliga 
kläder och spelet var igång för tredje 

dagen på raken. Sista tävlingsdagen 
bjöd återigen på singelmatch-spel. 
För Skånelagets del gällde det att 
trampa gasen i botten från början 
om man skulle vara med och slåss 
mot Göteborg om 2:a platsen, då av-
ståndet upp till suveräna 1:an Stock-
holm var aningen för stort. Man ska 
inte ropa hej förrän sista bollen är 
hålad. Tyvärr räckte inte slutspur-
ten till denna gång, utan Skånelaget 
slutade på 3:e och tillika sista plats. 
Väl värt att notera för skånelaget 
efter dagens spel var Lars Mahlers 
utmärkta matchvinst med resultatet 
7/6. Skånelaget lyckades plocka till 
sig 2,5 poäng från dagens matcher, 
men det räckte som sagt tyvärr inte 
till något avancemang. Men gav dä-
remot en rejäl dos med tändvätska 
för revansch till 2013 års trestads-
turnering.

Slutpoängställning efter 3 spelda-
gar: Stockholm 16 poäng, Göteborg 
12,5 poäng, Skåne 7,5 poäng.

2012 års trestadsturnering av-
slutades med en väl värd lunch för 
samtliga lagmedlemmar och utdel-
ning av segerbucklan. Nisse Castillo, 
lagledare för Stockholm, fick stiga 
fram och mottaga segerbucklan ur 
händerna på arrangerande Skåne-
lagets lagkapten Mats Hansson. Öd-
mjuk som Nisse är, så påtalade han 
efter fjolårets tråkiga avslutning för 
egen del, att vinna är såklart roligt 
och något man strävar efter att göra. 
Men att umgås och att ha roligt på 
och utanför banan under tiden man 
spelar, det är mer värt än att vinna 
en tävling. Det är precis det trestad 
handlar om.

Vid tangentbordet, Jens Wahlman.

Under fyra månader fick ett film-
team följa malmöborna och deras 
poliser. Resultatet blev en dokumen-
tärserie i sex delar, som visades i 
SVT under våren 2012.

I ett av programmen visades vän-

skapsmatchen i fotboll mellan fören-
ingen Hidde iyo Dhaqan, bestående 
av ungdomar från Seved och Malmö-
polisen. Här var ingen förlorare utan 
alla fick guldmedaljer.

Bilderna nedan är från detta spe-

ciella tillfälle. Jyet, f d patrullerande 
polis i Seved var dagen till ära klädd i 
en gammal polisuniform.

Ulf Sempert mottog, för polisens 
räkning, en pokal till minnet av vän-
skapsmatchen.
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Ett samarrangemang mellan Malmö 
och Trelleborgspolisen. Så sa vi i bör-
jan av mars 2008. Den 29 – 31 augus-
ti 2012 blev det verklighet. 

Många idéer kläcktes och bollades 
i arrangörsgruppen där vi alla nio, 
var och en kände att det kunde och 
skulle bli ett extra minnesvärt SM 
med många överraskningar. Tegel-
berga GK utanför Svedala blev den 
bana vi valde. Sponsorerna började 
bearbetas. Detaljerna började växa 
fram.

Vi hade också ett annat mål. Alla 
skulle bli vinnare. Sponsorer, golf-
klubben, restaurangen, medlem-
marna i våra föreningar och inte 
minst alla deltagarna. Man skulle få 
mycket för sin peng.

Att umgås tillsammans kolleger 
emellan, under trevliga former är 
viktigt dels för individen och dels för 
polislaget. Kamratskap över grän-

serna behövs när man har ett sådant 
tufft jobb som vi har. 

Var det struligt under resan? Ja det 
var det. En del betalade för mycket. 
Andra betalade för lite och några 
glömde att betala. Några lämnade fel 
golf-ID. Andra glömde en punkt i sin 
mailadress. Folk anmälde sig, avan-
mälde sig och efteranmälde sig. Men 
vi var beredda och löste problemen 
efterhand som de uppstod. 

Helt plötsligt utan förvarning gick 
vårt boende i konkurs och vi fick 
blixtsnabbt ordna nytt boende och 
ny bankettlokal. Inte helt lätt fixa 
till för 135 personer. Entusiasmen i 
gruppen och viljan att lyckas gjorde 
dock att alla hinder övervanns ett 
efter ett.

Våren 2012 kom och vi väntade 
med spänning på om vårt arbete 
skulle ge resultat. Skulle vi öka del-
tagandet från året innan där 88 
spelare deltog? Vi konstaterade nöjt 
att vi landade på 131 stycken när an-
mälningstiden gått ut.

Våra mål om överraskningar och 
alla skall bli vinnare, började falla på 
plats. Sponsorerna ramlade in en ef-
ter en. Vi gjorde en del mycket bra af-

Joel, Kristian och Oskar i seniorklassen.

Sandra, Josefin och Stina i damklassen.

Blentarp
046-20 75 00
Göteborg
031-711 55 10
Idagården
0171-930 40
Idavallen
0293-515 51
Jälla 
018-31 79 00
Prokrami
0413-54 42 27
Tyresö Ungdom  
08-530 281 70 
Utbildning
08-541 362 03
Vianova Stockholm
08-33 15 10  

 Nämndemansgården i Sverige AB är Skandinaviens största behandlings- 
och kunskapsföretag inom alkohol- och drogproblematik med enheter 
på � era platser i Sverige.  Vi har närmare tjugofem års erfarenhet av 
behandling enligt den bevisat e� ektiva 12-stegsmetoden och har genom 
åren behandlat mer än 30 000 personer. www.namndemansgarden.se

Nämndemansgården erbjuder
 Grund- och efterbehandling enligt Minnesotamodellen
 Öppenbehandling
 Separat kvinnobehandling
 Behandling av mammor och barn
 Ungdomsbehandling � ickor eller pojkar 16-21 år
 Familjebehandling med Vuxenprogram, 

 Ungdomsprogram och Vuxna barn-program
 ADDIS och MACH-tester
 Utbildningar och information för ledning, HR, anställda
 PRIME For Life
 Samarbetsavtal
 Motivationssamtal

Ge livet en chans!

Boka barnkalaset på Kulhuset
Slipp planering, handling, städning 
och låt oss ta hand om hela kalaset. 
Bokar ni dessutom kalaset en 
vardag, kan vi även hålla öppet 
längre om så önskas. Se mer info 
på vår hemsida: www.kulhuset.se

Gruppbokningar
För dagis, skolor och andra 
föreningar har vi möjlighet att 
utöka öppettiderna enligt 
överenskommelse.

Öppet alla dagar 10-18

Kalas på Kulhuset!

Kulhuset
Maskingatan 43
231 66 Trelleborg
Tel. 0410-418 40
www.kulhuset.se

Posten
– Framtidens
logistikföretag
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färer och alla vinster sattes omedel-
bart in i nya idéer som skulle gynna 
deltagarna.

En godisfabrik lät ställa om sin 
maskin och tillverkade en serie go-
dis enbart för oss med texten ”Polis 
SM i golf 2012” utanpå påsarna. Tre 
företag ställde upp och arrangerade 
närmst hål tävlingar och vi bestäm-
de att vi skulle ha blomsteruppsätt-
ningar som teekulor på de inledande 
hålen.

Mycket logistik behövdes för att få 
ihop allt: Startertält, blommor, flag-
gor, kläder till funktionärer, start-
kitt, ett 50-tal priser, flaggplacering-
ar, teekulors placering, hastighet på 
greenerna, arbetsuppgifter till de 17 
funktionärerna och varningsflag-
gor till forecaddies. Bagbrickor flögs 
in från Hong Kong, polismuggar 
från Stockholm, program trycktes 
upp, domare besiktigade banan och 
skrev särskilda lokala regler för täv-
lingen. Klubben byggde ut el-platser 
för husvagnar, medaljer fixades och 
graverades, leaderbordtavlor sattes 
upp, ett större tält för fika efter 9 hål 
behövdes. Skyltar skrevs och plas-
tades in, recordingarea, närmst hål, 
fika, och underhållning beställdes 
till banketten med mera med mera. 

När vi närmade oss planeringsslu-
tet såg vi att ekonomin var fortsatt 
god. Någon kläckte förslaget - vi kö-
per drivingrangen i 3 dagar. En riktig 
lyx för spelarna. Träna så mycket du 
vill helt gratis. Blev det bra? När vi 
sammanfattade de tre dagarna kon-

staterades att det slagits ut mer än 
20.000 rangebollar. Succé! 

Så kom då äntligen inspelsdagen 
den 29 augusti. 95 polisanställda på 
plats och tränade, jättekul. Strålan-
de solsken. Alla verkade nöjda när de 
gav sig iväg ut på banan efter att ha 
fått sina startkitt.

Första tävlingsdagen den 30 au-
gusti var vi på plats 05.30 och förbe-
redde de första startandes ankomst 
(då hade banarbetarna redan klippt 
greener i 30 minuter). Allt skulle 
vara perfekt 07.00 när de första in-
ledde tävlingen. Klockan 06.45 bör-
jade det regna och åska. Ovädret gick 
de första timmarna runt oss förutom 
regnet. När klockan blev 09.00, slog 
blixten ner ganska nära banan och 
domarna var tvungna att avbryta 
spelet. Alla spelarna skyndade in i 
klubbhuset. Domare och tävlingsled-
ning skyndade till datorerna. Hur går 
ovädret, hur länge varar det? Gläd-
jande nog blåste det snabbt iväg mot 
Ystad och efter 45 min kunde täv-
lingen fortsätta. När spelarna gick 
ut igen slutade det regna och sen 
blev det fint väder resten av dagen. 
Inget knorrande från någon, alla var 
glada och spelet fortsatte. Alla höll 
dessutom tempo på banan varför vi 
hann ifatt schemat så att siste man 
var inne klockan 17.45. Nu väntade 
ett avsevärt arbete med att få fram 
resultatlistor från dagens alla olika 
tävlingar och göra nya startlistor 
för morgondagen. Allt skulle presen-
teras på kvällen till klockan 20.00 

då banketten började på Falsterbo 
Kursgård i Höllviken.

Redan innan de sista spelarna var 
klara, började banarbetarna klippa 
alla fairways inför morgondagen vil-
ket de fortfarande höll på med när vi 
körde ner till banketten.

På banketten samlades 135 perso-
ner, en härlig siffra! Banketten inne-
höll lite tal, två rätters meny med 
dryck, en orkester som underhöll oss 
under hela kvällen och som pricken 
över i hade vi hyrt in en lokal ”ståup-
pare” som utklädd till trelleborgspo-
lis, fick taket att lyfta av skratt under 
30 minuter. Kvällen avslutades med 
prisutdelning från dagens olika täv-
lingsmoment.

Tävlingsdag 2 den 31 augusti bör-
jade igen 05.30 med att greener och 
tees klipptes och bunkrarna återigen 
krattades för att allt skulle vara per-
fekt när de första spelarna gick ut på 
banan 07.00. Morgonen bjöd på ett 
kortare duggregn som övergick i ett 
underbart golfväder under resten 
av dagen. Spelarna höll återigen ett 
fantastiskt bra tempo på banan och 
spelade i genomsnitt på strax över 
4 timmar för sin runda. Resultatlis-
torna sammanställdes snabbt och 
prisutdelning i respektive klass hölls 
strax efter att sista bollen i klassen 
var färdig, till glädje för alla efter-
som många hade långt att köra hem.

Under sista dagen lärde vi oss att 
det är för nära att ställa ett fikatält 
46 meter från 18:e hålets green ef-
tersom en spelare landade sin boll 
vid tältet när han spelade in mot 
green. Domaren fick avgöra var han 
skulle droppa.

Många berömmande kommenta-
rer om banan och dess kvalité fick vi 
höra liksom om hela arrangemanget, 
något vi med glädje vidarebeford-
rade till klubben och banarbetarna.

Hur gick det med resultaten då? 
Trots att flaggplaceringarna hade 

ställts riktigt svårt på nästan hälf-
ten av hålen så var resultaten myck-
et bra. Fyra man i H55 och tre i H45 
gick under 160 slag. Två damer gick 
under 160 slag och åtta man i seni-
orklassen var också under 160 slag. 
På poängbogeytävlingen fick 74 av 
de 128 startande ihop 30 poäng eller 
mer. 

Närmst hål på första tävlingsda-
gen var länge en oavgjord match 
med avståndet 1 m och 32 cm från 
hål. Till sist fick millimetrarna avgöra 
och då vann en spelare med endast 8 
mm tillgodo, något som nog ingen av 
oss varit med om förut.

Ola gratuleras av Mats i H45.

Vinnarna dag 1:
Lagtävlingen: Joel Carnor och Peter 
Frostlund, 149 slag, Polisområde 
mellersta Skåne.
Närmst hål dag 1:
Anders Dahlen Uppsala
Poängbogey:
Anders Berlin 42 P Roslagen
Längsta drive herrar:
Thomas Granlund Stockholm
Längsta drive damer:
Carina Nilsson Falun
SM vinnarna totalt blev:
Herrar senior:
Guldmedaljör:
Kristian Nilsson 141 slag Halmstad
Silvermedaljör:
Joel Carnor 150 slag POMS
Bronsmedaljör:
Oskar Baltzer 152 slag Uppsala
Damer:
Guldmedaljör:
Josefin Jarlheden 155 slag Gävleborg
Silvermedaljör:
Sandra Eneroth 159 slag Göteborg
Bronsmedaljör:
Stina Karlgrund 171 slag Lund
Herrar 45:
Guldmedaljör:
Ola Wahlberg 156 slag, Malmö
Silvermedaljör:
Rikard Vigre 159 slag Malmö
Bronsmedaljör:
Mats Johansson 159 slag Norrköping
Herrar 55:
Guldmedaljör:
Hans-Olof Johansson 155 slag Kalmar
Silvermedaljör:
Kjell Fasth 156 slag Södra Älvsborg
Bronsmedaljör:
Krister Jacobsson 159 slag Halmstad

Herrar 65:
Guldmedaljör:
Jan Lundgren 168 slag Roslagen
Silvermedaljör:
Arthur Andersson 185 slag Göteborg
Bronsmedaljör:
Allan Josefsson 188 slag Strömstad
Mästarnas mästare:
Den som hade lägst antal slag obe-
roende av klass blev Kristian Nilsson 
Halmstad med sina 141 slag.

Alla prisutdelningarna skedde i 
härligt soligt varmt väder utomhus.

Avslutning
När arrangörsgruppen på fredags-
kvällen sammanfattade tävlingen, 

var frågor som ”gick det bra”, ”var 
det värt allt slitet” och ”nådde vi våra 
mål” överflödiga. Vi i gruppen var 
mer än nöjda, men det viktigaste var 
att alla sponsorer, alla på klubben, 
personalen i restaurangen och inte 
minst att alla ni spelare verkade gla-
da och nöjda när ni körde hem. 

Tack för tre fina och minnesvärda 
dagar.

I arrangörsgruppen ingick:
Jan-Ingvar Nilsson, Anders Ottos-
son, Mats Hansson, Göran Holm-
gren, Lars Mahler, Stefan Nord, Lena 
Öbrink, Jan-Olof Olsson och under-
tecknad Mats Jennby.
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Gyllene triangeln kallas den del 
i norra Sydostasien som omfat-
tar Thailand, Burma och Laos.  
Här är en avspänd atmosfär och 
en kultur som skiljer sig från 
andra delar av de tre länderna. 
Bergsfolken som är i minoritet i 
de tre länderna är tillsammans i 
majoritet här uppe. Bergsfolken 
är uppdelade på flertalet olika 
stammar. De talar helt olika 
språk och flera av dem har varit 
eller fortfarande är nomader. Vi 
ser skillnad på dem framförallt 
p g a deras klädsel, men även 
rent utseendemässigt skiljer sig 
folken åt för att de ursprungli-
gen kommer från olika delar av 

Asien som Kina, Mongoliet Kam-
bodja och olika delar av Burma. 
Opiumodlingen har alltid varit 
omfattande här även om den 
minskat under senare år. Klima-
tet är svalare än resten av Syd-
ostasien. Här finns bland djung-
elklädda berg ett rikt djurliv och 
ett flodsystem som utnyttjas 
av befolkningen som färdleder. 
Här är oerhört vackert och det 
råder ett behagligt lugn. Men-
taliteten är väldigt varm och 
tolerant. Tillsammans med Bud-
dismen som är den största reli-
gionen utgör dessa ingredienser 
en avspänd och behaglig plats 
att vara på.

Föreningen
Jag är väldigt stolt över Hjärups bu-
doklubb. Jag är sedan ca fyra år till-
baka ordförande och huvudinstruk-
tör i denna klubb. Klubben är som 
många andra klubbar, en liten klubb. 
Vi har ca 60 medlemmar. Vi tränar 
tre dagar i veckan i Hjäruplundssko-
lans idrottshall. De flesta medlem-
marna är barn och ungdomar. Vi trä-
nar ju-jutsu med en slogan ”Vi kan 
lära oss allt om vi vill”.

Vi tränar även mentalt och för-
söker skapa en positiv energi i at-
mosfären runt vår verksamhet. Vi 
strävar efter att bygga upp en god 
självkänsla och ett gott självför-
troende hos våra medlemmar som 
förhoppningsvis skapar välmående 
och glädje i andra delar av livet. Ju-
jutsu, som är ett självförsvar och 
en sport, är också ett sätt att hålla 
kroppen i trim, det finns hela tiden 
en utveckling fysisk, teknisk och 
mentalt. Nu i vår kommer vi att gra-
dera två nya svartbälte 1 dan. När 
vi har dan graderingar gör vi det 

En berättelse om en Ju-Jutsuförening,
en resa och att göra skillnad…

Hjärups Budoklubb, nybörjargruppen.

Teknikinstruktioner av artikelförata-
ren.

Biltema malmÖ, Nornegatan 9. Malmö Svågertorp vid IKEA
Mån–Fre: 8–20 • Lör & sön: 10–18 • www.biltema.se

Varför betala mer?

Trygghet  Omsorg  Värdighet
Vi ombesörjer begravningar, försäkringar och gravstensförsäljning.

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

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

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

Marknadstorget 8 - 233 31 Svedala
040-40 45 09

Juridisk avdelning
0410-432 50

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

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

Trelleborgs kommun

Vi utför allt inom VVS
och industri

- butik       - service
- värmepumpar

Karbingatan 2
231 66 Trelleborg
Tel. 0410-133 55
Fax 0410-135 62
Öppet: Vard 7-17
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på vår vänklubb, Malmö Budokwai. 
De, liksom vi, tränar en stil som he-
ter Combat ju-jutsu. Det är en stil 
som är väldigt bred och det tar lång 
tid att bli riktigt duktig. Vi har flera 
and ra både barn och vuxna som ska 
gradera från gult bälte upp till blått, 
men de graderar vi själva i Hjärup. 
De är alla väldigt ambitiösa och in-
tresserade vilket gör mig stolt.

Det som gör mig mest stolt är att 
när jag la fram ett förslag om att vi 
skulle samla pengar till välgörenhet 
så fick jag endast positiv respons. Vi 
började med att lägga undan peng-
ar till ett just då okänt projekt. Det 
skulle vara till barn och ungdomar 
som till skillnad från våra egna hade 
det mycket sämre ställt. Åren gick 
och högen av pengar växte. 

Förutom mental träning, kamp-
sport och framförallt just ju-jutsu, 
som jag sysslat med i över tretio år, 
har jag en annan passion, nämligen 
resor. Lika länge som jag sysslat med 
ju-jutsu har jag också rest. Väldigt 
många resor har gått till Asien. I 
Asien har jag och min familj upplevt 
många fina minnen. Vi har träffat 
många varma, trevliga, ödmjuka 
människor som ger väldigt mycket 
av sig själv. Vi har också sett hur fat-
tiga folk är i denna del av världen. De 
som är mest utsatta är kvinnor och 
barn på landsbygden. De allra mest 
utsatta är de föräldralösa barnen. 
När vi var i norra Laos fick vi kon-
takt med en Australisk kvinna som 
bodde i Luang Prabang i norra Laos. 
Hon och en annan kvinna som bod-
de i Hong Kong hade dragit i gång en 
organisation som stöttade ett barn-
hem för föräldralösa utanför Luang 
Prabang. Vi i ju-jutsuföreningen 
hade ju länge sökt utsatta barn som 
vi kunde stödja direkt från hand till 
hand. När vi var hemkomna talade 
vi med styrelsen om vår kontakt, 
(se internet Laokids.org.) Nu började 
idén växa.

Min fru och hennes syster ar-
rangerar resor och har så gjort ett 
tag, men då framförallt till Afrika. 
Företaget heter ”Body & Soul, In-
spired Tours and Travel”. Nu tänkte 
de arrangera en resa till Asien. Min 
fru föreslog då Laos och en resa på 
Mekong floden från Thailand in i 
norra Laos. Denna resa kunde vi 
kombinera med ett överlämnade 
till barnhemmet. Jag tog då kontakt 
med den Australiska kvinnan i Lu-
ang Prabang och frågade vad de 
behövde. De behövde bl a en må-
nadsranson av de nödvändigaste 
förnödenheterna som de försökte 
dela ut varje månad till de 575 bar-
nen. Detta skulle kosta 1400 dollar 
vilket är ca 10 000 kronor. Organi-
sationen undrade om vi kunde bidra 
med något av denna summa.

Föreningen räknade och med lite 
hjälp fick vi ihop hela denna summa 
så vi kunde bidra med en månads-
ranson. Hjärups Budoklubb hade 
ett krav och det var att det skulle gå 
från hand till hand. Inga mellanhän-
der. Detta meddelade jag min kon-
takt i Laos som blev väldigt glada 
och var beredda på att tillmötesgå 
våra krav. 

Resan börjar
För att göra en lång historia lite kor-
tare hoppar vi till resan som påbör-
jades i februari detta år. Det krävs 
givetvis en hel del planering och 
kontakter, men nu var det klart, näs-
tan i alla fall. Det var ju en pilotresa 
och en del ”hängde i luften” Jag som 
har rest en hel del i Sydostasien och 
talar hjälpligt språken i Thailand 
och Laos, hjälpte min fru och hen-
nes syster. Jag tog vägen från Bang-
kok direkt till Luang Prabang där jag 
träffade våra kontakter och redde 
upp en del begrepp. Gruppen som 
bestod av tolv personer reste direkt 
till Chang Rai där deras resa började. 
De stannade där två dagar för att 

stegvis acklimatisera sig och insupa 
den asiatiska atmosfären, de gick på 
bergsfolksmuseet och handlade in-
för flodturen på Mekong. 
Tredje dagen steg de upp tidigt på 
morgonen och åkte till Chiang Kong 
där överfarten till Huay Qai på den 
Laotiska sidan tog fart. Vi hade där 
chartrat en egen båt med guide, 
kock och styrman. Gruppen åkte 
sedan med typiska Laotiska slow-
boats på Mekongfloden till Pakbeng 
för att övernatta. Denna sträcka tog 
ca 8 timmar genom den underbara 
nordlaotiska naturen. Jag hade tagit 
mig till Pakbeng från andra hållet 
med lokaltransport för att säker-
ställa de förbeställda rummen. När 
gruppen anlände på kvällen var jag 
där för att ta emot. Vi åt en gemen-
sam middag på kvällen innan det 
var dags för att sova. Tidigt nästa 
morgon fortsatte resan till Luang 
Prabang dit vi nådde på kvällen ef-
ter ett besök i en Hmongby som är 
ett av många minoritetsfolk där, 
samt ett besök i de buddistiska Pak 
Ou grottorna.

Väl framme i Luang Prabang vän-
tade Laotisk grillafton och små-
rätter på en väl utvald resort med 
utsikt ut över floden strax utanför 
Luang Prabang. Vi stannade där i 
sex nätter med trekking och bergs-
folksbesök hos Kmufolket samt en 
tur till Kung Sii vattenfallet som var 
väldigt uppskattat.

Besök bland bergsfolken utanför Luang 
Prabang

Gruppen fick även här prova på 
Yoga och Qi gong. Under tiden i Lu-
ang Prabang skedde även besöket 
på barnhemmet. I dessa delar av 
Thailand, Laos och Burma även 
kallad gyllene triangeln, lever mi-
noritetsfolk som rör sig över grän-
serna och lever på jakt och odlig av 
dylika grödor b.l.a opium. Detta sist-
nämnda odlas i dag mest i Burma, 
men fortfarande ser man opiumfält 
och framförallt äldre män sitter och 

Avresa med slowboats från Huay xai till 
Luang Prabang.

Luang Prabang tidig morgon. Donation 
till munkarna.

röker på kvällarna i byarna. Många, 
ja, rent av de flesta barnen på barn-
hemmet kommer från de här mino-
ritetsbyarna. De är oerhört fattiga 
och ett barn är bara en mun mer att 
mätta. Laos, som är ett av världens 
fattigaste länder, lider fortfarande 
av kriget på 1970 talet. Amerika-
narna bombade detta land för att Hu 
Chi Ming tog vägen härigenom från 
Nordvietnam till Sydvietnam. Mas-
sor av bomber av typen kluster som 
nu delvis är förbjuden ligger fortfa-
rande kvar och lemlästar och dödar 
folket här än i dag .

Barnhemmet.
Gruppen på tolv personer hade alla 
tagit med sig lite avlagda barnplagg. 
Där uppe i norr kan det bli ganska 
kallt i bergen på vintern. Vi hade 
därför lite barnskor, varma tröjor, 
lite hemstickade mössor o s v med 
oss. 

Vi åkte först dit med dessa som 
givetvis var svårt att fördela, dels 
var det inte tillräckligt för alla bar-
nen sen var det också det där med 
rätt storlek. Rektorn fick ta hand 
om detta och lägga dem tills något 
av barnen med rätt storlek behövde 
ett varmt plagg. Vintern hade redan 
dragit förbi och nu var det ca 25 gra-
der mitt på dagen.

Jag talade om för rektorn att vi 
skulle komma tillbaka nästa vecka 
med en månadsranson av förnö-
denheter. Innan vi åkte handlade vi 
små grejor som barnen själva hade 
tillverkat. 

Inhandling hos den Vietnamesiska 
gross handlaren.

Nu var det dags att växla pengar. 
Jag hade 1 400 dollar i resecheckar. 
I Laos är det inte så lätt som här 
hemma att ta ut pengar och att väx-
la. Detta är en mycket stor summa i 
Laos som är ett av världens fattigas-
te länder. Den enda banken i stan 

(det är mer som en by på 60 000 
invånare och de flesta bor utanför) 
kunde endast växla 400 dollar till 
Laotiska Kip. Jag hade ju 1 000 till. 
Nu fick jag gå runt till privata väx-
lingskontor och växla lite här och 
lite där beroende på hur mycket de 
hade. Det blev en hel del förhand-
lande också eftersom de försökte 
ta ut så mycket provision som de 
kunde. När jag var färdig hade jag 
11 000 000 Kip i väskan. Det var 
stora, tjocka buntar som tog den 
största platsen i min axelväska. Nu 
kände jag mig plötsligt lite sårbar. 
Jag skyndade mig så gott jag kunde 
där jag kryssade mellan stånden 
som Joakim von Anka på väg att 
säkra mina miljoner.

Jag landade snart hos min nyfunn-
na vän Ruth som den Australiska 
kvinnan heter. Tillsammans åkte 
vi och hennes Laotiska svägerska 
till den Vietnamesiska grosshand-
laren. Där blev det storshopping. 
Tvättmedel, tvål, tandkräm, tand-
borste, nudlar, fiskkonserver och 
proteindrink gånger 570. Detta var 
en månadsranson av det mest nöd-
vändiga till vart och ett av barnen. 
Maten varade inte så länge med det 
var ett mest ett tillskott. Nu var det 
sluthandlat och mina pengabuntar 
var slut. Jag fick kvitto och vi lastade 
allt på en mindre lastbil.

Överlämningen
Framme på barnhemmet ställde 
vi upp varorna på långa bord och 
sen radade vi upp alla 570 barn en 
efter en som fick vars en påse. Där 
var barn stora som små och alla var 
lika tacksamma och blyga. Det tog 
en stund att dela ut, 570 barn är 

rätt många ändå. Vi fick reda på att 
barnen får två mål mat om dagen på 
vardagarna och den består oftast 
av ris och egen odlade grönsaker. På 
helgerna när de inte går i skolan får 
de endast ett mål mat om dagen. Det 
är här våra nudlar och fiskkonserver 
kommer in i bilden. Proteindrickan 
behöver de eftersom de aldrig får 
något kött. Alla barnen har en om-
gång skolkläder som de endast får 
använda när de går i skolan. På fri-
tiden går de i av vänliga människor 
skänkta kläder. Barnen bor i salar 
med stengolv och tunna väggar. 
De bor mellan 25 och 35 i varje sal. 
Sängarna är hopsnickrade träs-
ängar utan madrasser. De få omby-
teskläder de äger hänger på linor i 
taken. De har mycket få eller inga 
leksaker alls. Godis och läsk finns 
inte i deras värld. Vintrarna kan bli 
ganska kalla med bara några plus-
grader på natten. När det är som he-
tast är det upp till 40+ och i salarna 
står det endast en till två fläktar.

Denna månadsranson hade Hjä-
rups Budoklubb överlämnat som 
gåva från hand till hand och jag, min 
fru och dotter hade förmånen att 
lämna över det. Nu var det gjort och 
fan vad det kändes bra. Resan gick 
nu vidare.

I Luang Prabang fick gruppen ock-
så en föreläsning om buddismen, 
som är väldigt påtaglig på denna 
nordlaotiska plats. Här finns flerta-

Barnen får ett mål mat på helgen och 
två mål mat om dagen under skolveckan. 
Maten får de laga själv. De bor mellan 25-
35 barn i samma rum. Rummen har tun-
na väggar och stengolv. Deras få kläder 
hänger på linor i taket. Det blir ca 10 gra-
der som kallast och  ca 40 som varmast. 
Det finns en till två fläktar i varje rum.

Vi köpte tvål, tandkräm, schampo, tan-
borste, tvättmedel, nudlar, mjölkprotein, 
fiskkonserver gånger 575, sen radade vi 
upp alla barnen som är mellan 5 och 18 
år. Alla fick vars en påse med detta inne-
håll. De ska klara sig på detta en månad. 
I bästa fall kommer en ny ranson måna-
den efter, om det finns någon som skän-
ker dem detta.

Laotiska staten som är mycket fattig 
bidrar med ca 5 kronor om dagen per 
barn. Detta ska räcka till mat och ett om-
byte skoluniform. Maten de får består av 
ris eller nudlar samt egen odlade grönsa-
ker. Aldrig kött
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let tempel och det går inte att und-
vika munkarna som är ett stående 
inslag i staden. De utgör en väldigt 
färgstark framtoning där de prome-
nerar omkring iklädda endast sitt 
orangea tygstycke framförallt de 
tidiga morgnarna när de i långa led 
får sin föda för dagen. De äter en-
dast frukost och lunch som folket i 
staden donerar. Efter kl 12.00 har de 
ätit vad de ska för dagen.

Vår resa fortsatte och vi flög från 
Luang Prabang till Vientienne som 
är Laos huvudstad. Här stannade vi 
i två nätter innan vi flög vidare till 
Bangkok. Denna stad är inte som 
någon annan stad. Från den lugna 
vrå uppe i Gyllene Triangeln till den-
na pulserande stad som aldrig sover 
är ett uppvaknande som gör även 
den lugnaste uppkörd. Här gäller det 
att vara vaken. 

Gruppen gjorde mindre utflykter 
i staden samt shoppade loss. Det 
som inte finns i Bangkok finns inte. 

Sista kvällen åkte vi på en flytande 
restaurangbåt på Chao Praya floden 
med god mat och typisk Thailändsk 
underhållning. Vi gled förbi upplys-
ta tempel, hotell, och broar i Bang-
koknatten samtidigt som vi smut-
tade på iskall Singha-öl och Mekong 
whisky. Låten ”One night in Bang-
kok” är en väldigt målande låt om en 
stad och det räcker att jag hör den 
låten så ser jag bilden framför mig. 
Vi stannade dock tre nätter i Bang-
kok innan det var dags att resa hem.

Hemma
Allt har sitt slut. När vi väl var hem-
ma kände vi att det som var det ab-
solut bästa med resan var att få möj-
ligheten att göra skillnad. Det finns 
många som har det svårt och vi kan 
inte hjälpa alla, men för de få som 
vi kan hjälpa betyder det så väldigt 
mycket. Barnen är helt utelämnade 
och beroende av andras välvilliga 
inställning. Jag hoppas givetvis att 

det finns en möjlighet att få ett till-
skott i kassa till vår idrottsförening 
så vi kan fortsätta vårt lilla projekt. 
Finns det sen en och annan polis el-
ler civilanställd som känner för att 
bidra finns även den möjligheten. 
Bli passiv eller aktiv medlem i Hjä-
rups Budoklubb 100 kronor per år, 
50 kronor går direkt till de föräld-
ralösa barnen i Norra Laos. Vill ni 
donera mera går allt över 50 kronor 
till detta projekt. Vi har allt svart 
på vitt och alla medlemmar har rätt 
att närvara och granska ekonomin. 
Passiva medlemmar blir kallade till 
årsmötet.

Nästa år, i februari 2013, åker vi 
tillbaka. Resan blir likartad med en 
del förändringar. Ni som känner att 
ni skulle vilja följa med, finns möj-
ligheten, i fall konceptet passar. Det 
är bara att gå in på www.bodyand-
soultravel.se.

Sköt om er och njut av livet, det 
går troligtvis inte i repris…eller?

 Skriv i tidningen!
Sportövningar, -tävlingar, reseupplevelser,
mötesreferat- / verksamhetsberättelser, musik-
kårsspelningar, sommar-, vinter-, vår- och höst-
aktiviteter. 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

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.
Låg upplösning på bilder = små bilder i tidningen!

Foto i tidningen!
INNAN ni börjar ta foto, kontrollera kamerans inställning
när det gäller bildstorlek och bildkvalité:
högsta upplösning & största storleken = bra kvalité för tryck!
Även om ni monterar in bilderna i samma dokument som texten,
ska bilderna bifogas som separata bildfiler.

Kom gärna med din förfrågan! Vi lämnar garanti på alla utförda arbeten och jobbar antingen efter fast eller löpande pris. Innehar F-skattsedel

Ariel Bygg i Vellinge utför allt inom bygg
Ombyggnad – Tillbyggnad – Nybyggnad…
…samt snickeri-, golv- och målningsarbeten, såväl inom- som utomhus

✔ Murningsarbete
✔ Putsningsarbete
✔ Målningsarbete
✔ Slutföra ett husbygge

✔ Läggning golv / trägolv
✔ Montering av fönster
✔ Plattsättning
✔ Trädäck & Altan

Goda referenser finnes

Ariel BYGG
0762-977 403
www.arielbygg.se • arielbygg@hotmail.com

Rotavdraget50% påarbetskostnaden

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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ur Nordisk Kriminalkrönika 2010

Härifrån rymde han strax före den utsatta huvudför-
handlingen. Han fick nu fri transport till tingsrätten i
Malmö där han dömdes till åtta månaders sluten
ungdomsvård – samtidigt som han var häktad för ett
nytt bankrån i Skurup. 

Nu startar ett intensivt arbete med att förhöra
bankpersonal, kunder, vittnen, samt de misstänkta.
Till detta får vi utredare hjälp av åtta poliser. Många
av de som ska höras är chockade av händelsen, me-
dan andra inte är det och kan därför lämna bra signa-
lement. Eftersom bankrånarna var maskerade med
rånarluvor finns det inte så mycket att gå på. I sam-
band med att bankpersonalen förhörs kommer det
fram att en person sprungit efter rånarna när de fort-
satte i bil och noterat bilens registreringsnummer,
samtidigt som han tog telefonkontakt med lednings-
centralen hos skånepolisen. Dessa uppgifter var an-
ledningen till att personbilen kunde stoppas i Malmö
och chauffören gripas.

En nonchalant och arrogant 15-åring
Förhören med de misstänkta börjar med förhör av
15-åringen. Han väljer att höras utan att advokat är
närvarande, eftersom han menar att det inte är så
länge han ska kvarstanna för förhör. Anledningen till
detta är att han inte varit inne i någon banklokal i
Skurup. Han är övertygad om att ärendet kommer att
läggas ner och att han ska friges. Riktigt så blev det
inte.

Under hela utredningen av första rånet mot Sku-

rups Sparbank förnekar han all inblandning och del-
aktighet. När han får frågor så besvarar han dessa
ganska kortfattat genom att till exempel säga ”och”,
samt titta med en likgiltig blick på utredarna. 15-år-
ingen uppträder vid alla förhör i detta ärende på ett
sätt som är raka motsatsen till sin rånarkompis 16-
åringen.

Den artige och sympatiske 16-åringen
Då var det dags för hans kompis att höras. Att de
delvis pratat sig samman innan de blev gripna av po-
lisen framgår ganska snart, eftersom även han upp-
ger falsk identitet på sin kompis 15-åringen. Han
uppger också att de blivit skjutsade till Skurup för
att de skulle gå och bada. Även han förnekar att de
skulle ha något med bankrånet att göra. Han berättar
att efter att de blivit avsläppta från bilen hade de ba-
ra gått omkring i Skurup fram tills de blev gripna av
polis, så det blev inget bad. Han säger vidare att så
länge hans och hans kompanjons storry stämmer
överens, finns det ingen anledning att ändra på den.
Vid samtliga förhör med 16-åringen uppträder han
mycket artigt och korrekt. 

En 19-årig chaufför
Ynglingen uppgav att han kört bilen till den plats
som de två killarna bett honom köra dem till. Väl där
så sitter han kvar i bilen och väntar. I förhör uppger
han att helt plötsligt så kommer ”de badande killar-
na” tillbaka. Den ena av pojkarna har inte hunnit få
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Den 25 juli och den 5 september 2008 blev Skurups Sparbank rånad av unga beväpnade rånare. Vid båda rånen var 15-åringen med.
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Dubbelrånaren i Skurup var bara femton år
Av Ingvar Björk och Tommy Persson, inspektörer, Ystad.

Under en kort tid blir en 15-åring i Skåne misstänkt
för flera beväpnade bankrån. Två av dem mot sam-
ma bank i Skurup. 

Hur fungerar egentligen samhällets insatser när
en så ung pojke gör sig skyldig till så grova brott?
Ska rånaren vara häktad och inlåst eller ska den
unga pojken skjutsas till ett ungdomshem? 

För bankpersonalen spelade nog rånarnas ringa
ålder inte så stor roll när de hotades med vapen på
sin arbetsplats. Inte bara en gång utan två.

Den 25 juli 2008 kommer det in larm till polisens
ledningscentral i Malmö om att Skurups Sparbank
utsatts för ett bankrån. Polispatruller skickas till
platsen och samtidigt går det ut larm om att en per-
sonbil som enligt registren är hemmahörande i Mal-
mö har lämnat platsen. Personbilen stoppas i Malmö
och i den finns en chaufför som är 19 år gammal.
Han grips och förs till polisen där han senare anhålls
som inblandad i bankrånet. 

I Skurup uppmärksammar samtidigt en civilpatrull

att två personer går omkring i norra delen av Skurup
och verkar vara lite vilse. De två kontrolleras. Det
var inte lätt för dem att lämna uppgifter som stämde
med verkligheten. De grips och förs till polisen. En
av dem var 15 år och den andra precis fyllda 16 år.
De förhörs och anhålls senare som misstänkta för in-
blandning i bankrånet mot Skurups Sparbank. 

De skulle till Skurup för att bada
Något erkännande lämnar pojkarna inte, men där-
emot lämnar 15-åringen en berättelse om att de blivit
skjutsade till Skurup för att de skulle dit och bada.
Det finns ett friluftsbad i Skurup som ligger en bit
söder om Skurups sparbank. Även vid förhöret har
15-åringen problem med sin identitet, så han uppger
en skolkompis namn och personnummer. Anledning-
en till att han inte uppger sin rätta identitet framkom
senare. Han var efterlyst för att ha medverkat vid
bankrån både i Malmö och i Kristianstad. 15-åringen
hade i avvaktan på rättegång om dessa bankrån blivit
placerad på ungdomshemmet Råby utanför Lund.

Vid det andra rånet mot samma bank uppträder rånaren omaskerad och porträtteras av övervakningskameran. Utredarna kände
genast igen honom. Av hänsyn till pojken har vi här maskerat hans ansikte. 
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många utav personalen som mådde oerhört dåligt.
Några hade svårt att tänka sig att återgå till sitt arbe-
te på grund av rädslan och den förnedring som de ut-
satts för av några unga pojkar.

Det blev bestämt från banken att banklokalen
skulle vara bevakad av vakt under de tider banken
var öppen. Detta skapade troligen en viss trygghet
och arbetet fortsatte. Efter att banken varit bevakad
en längre tid, togs vakten bort och arbetet fortsatte
som innan rånet – men med stor vaksamhet från kas-
sörskornas sida.

När gärningsmännen 2009 fått sina domar var det
aktuellt att dela ut medalj till den modige unge man
som sprang efter rånarna från banken och som också
såg till att polisen fick bilnumret på rånarbilen. Me-
daljen delades ut på polisstationen i Skurup i närvaro
av press, närpolischef och vi två som var handlägga-
re. Det var en högtidlig tillställning och den unge
mannen fick blommor, medalj och därefter fika.
Kaffe och tårta räckte även till press och poliser. Lö-
paren fick naturligtvis också ett erkännande om rå-
digt ingripande och ett stort tack för hjälpen av poli-
sen.

Banken rånas igen 
Bevakningen som banken i Skurup haft en tid drogs
så småningom in. Då var det dags för ett nytt rån.

Rån nummer två genomfördes av tre personer. En av
dem var samma 15-åring, en var 14 år gammal och
en är fortfarande okänd. Denna gång kom 15-åring-
en omaskerad och, som det såg ut på övervaknings-
filmen, med kraftigare vapen - en Kalashnikov AK-
47 och en machete. 

Senare under utredningens gång visade det sig att
AK-47:an var en kopia som var köpt på Hobbex i
Burlöv och där var även machetekniven inhandlad.
Övervakningsfilmen visade också att det var samma
mönster som vid första rånet mot Skurups Sparbank.
Vi kunde se hur en av rånarna genast begav sig mot
valvet där det tidigare funnits utländsk valuta. Han
tog med sig en kassörska in i valvet precis som vid
första rånet. Det framgår av filmen att rånaren kände
till var den utländska valutan hade funnits vid första
rånet. Han visade omedelbart intresse av en viss
plats inne i valvet.

I samband med de första förhören framkommer att
vittnen sett en Saab i en gränd intill banken. Med
största sannolikhet var det den bil som rånarna hade
lämnat platsen med. Saaben hittas senare samma dag
av en tjänstefri polis. Bilen var slarvigt ställd på en
parkeringsplats på Sturups flygplats där den redan
hade fått parkeringsbot. 

Tekniker kallades till platsen för teknisk under-
sökning. I bilen hittades en Kalashnikov, en machete
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Väskan som synts på bankens övervakningskameror fann polisen bland brandresterna som en uppmärksam dam tipsat om. 
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av sig rånarluvan medan den andra har sin innanför
vindoverallen. De hoppar in i bilen och skriker till
föraren:

– Kör, Kör! 
Chauffören vidimerar att killarna hade med sig en

väska. När de kommit in i bilen körde han norrut ge-
nom Skurup för att senare fortsätta mot Malmö. In-
nan han kommit genom Skurup ville killarna gå av
vid Statoil-macken. Han släppte av dem och han
körde sedan ensam vidare till Malmö där han greps
av polisen. 

Tillsammans med oss båda handläggare och hans
försvarsadvokat åker chauffören runt och visar hur
han kom in till Skurup och var han körde, var han
släppte av sina unga passagerare och var han blev
ombedd att parkera medan hans passagerare ”gick
och badade”.

19-åringen uppger vid vallningsförhöret att han
bara fått i uppdrag att köra och att han hela tiden fått
anvisningar vart han skulle köra och var han skulle
parkera. Men de uppgifter som han lämnar, tyder på
att han varit i Skurup tidigare eftersom han hittar till
platsen där han ska parkera utan problem. 

Kläder och väska men inget vapen
Samma kväll som samtliga personer som var inblan-
dade i det första rånet greps, ringer det en dam från
Skurup till polisen. Hon berättar att när hon var ute

och vallade sin hund vid en damm, upptäckte hon att
det var några personer som höll på och eldade nära
ett buskage. Hon sa att hon skrikit till de som elda-
de:

– Se till att släck det med detsamma. Förstår ni in-
te att det kan börja brinna i buskarna. 

De lydde och släckte elden. När en patrull kom till
platsen så tog de resterna efter branden med in till
polisstationen. Det visade sig vara mycket klokt. När
teknikerna vecklade ut resterna, visade det sig vara
skor, vindoveraller, rånarluvor och väskan från bank-
rånet.

Eftersom kläder, skor och väska hittades alldeles
intill dammen, beslöts det att dammen skulle töm-
mas på vatten. Vi ville se om vapnen som användes
vid bankrånet hade slängts i dammen. Med hjälp av
räddningstjänstens pumpande i 24 timmar var allt
vatten borta. Men det gick inte att se om det fanns
några vapen där eftersom det var ganska mycket
slam. För att få bort slammet beställdes slamsugare.
Det var två personer som jobbade hårt i fyra timmar
med att suga slam. Då visade det sig att det skulle ta
minst två veckor att tömma dammen på slam. Arbe-
tet avbröts och det kom åter vatten i dammen till
sjöfåglarnas stora glädje.

Bankpersonalen fick bevakning på jobbet
Efter att banken utsatts för det första rånet var det
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Bland dessa brandrester fann kriminalteknikerna rester av skor, vindoveraller, rånarluvor och väskan från bankrånet.
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helt kallsinnig och vidhåller de uppgifter han har
lämnat tidigare. Alltså att han var utomlands när
andra rånet skedde mot Skurups Sparbank.

Detta förhör avslutas med att vi utredare är villiga
att ge 15-åringen alibi för den dagen då banken på
Regeringsgatan i Malmö rånades. Han tittar upp och
då berättar vi att vi var på Kroksbäck den aktuella
dagen och tidpunkten när banken i Malmö rånades.
Vi såg då samma person framför oss i Kroksbäck
som finns på filmen från övervakningskameran från
Skurups Sparbank – och kan därför ge honom alibi.
15-åringen småler och även hans advokat, men utan
kommentarer.

En intensiv och negativ karriär 
Det är sorgligt och även skrämman-
de när vi sammanfattar en intensiv
tid i en mycket ung pojkes liv. 15-
åringen rånade Skurups Sparbank
den 25 juli 2008 och greps samma
dag på Sandgatan i Skurup. Han
dömdes den 31 juli till sluten ung-
domsvård i åtta månader för tidiga-
re rån i Kristianstad och i Malmö.
Han friges från häktningsförhand-
lingen den 15 augusti 2008 för att
förpassas till ungdomshemmet Råby. Därifrån rym-
mer han igen efter några dagar. Den 27 augusti 2008
sker ett rån mot Swedbank i Arlöv och DNA-spår vi-
sar att 15-åringen även kan ha varit med i detta rån. 

Rån nummer två mot Skurups Sparbank sker den
5 september 2008. Han blir efterlyst eftersom vi
kände igen honom på övervakningsbilder från ban-
kens kamera. Pojken grips den 8 september av lö-
pande spanare i Malmö. Tips hade kommit om att de
planerade att råna en guldsmedsbutik i Köpenhamn
dagen efter. 15-åringen blev häktad den 11 septem-
ber 2008, men den 9 oktober hävs häktningsbeslutet
för att 15-åringen skulle överföras till Fagareds ung-
domsanstalt i Lindome. Kommunikationsproblem
uppstod då mellan kriminalvård, åklagarmyndighet
och socialtjänsten i Malmö. Till 15-åringens stora
förvåning står han helt plötsligt som en fri man utan-
för häktet i Malmö och undrar om inte samhället har
något ansvar för honom. 

Den 13 oktober hittas och grips 15-åringen och
samma dag placeras han på Fagaredsanstalten i Lin-
dome. Han grips efter att han varit synlig i bostads-
området Kroksbäck i Malmö, och i samband med
detta blev han även under kort tid misstänkt för
bankrånet på Regeringsgatan i Malmö. Anledningen

till att han kunde frias från att fysisk ha deltagit i
detta rån var att vi handläggare i ärendet kunde ge
honom alibi. Vi var i bostadsområdet Kroksbäck och
hörde en annan person som var aktuell i ärendet. På
avstånd kunde vi se den efterlyste 15-åringen och
detta var tre minuter innan rånet skedde på Rege-
ringsgatan i Malmö en bra bit därifrån. Friandet
byggde på att den person som vi såg i Kroksbäck var
identisk med den omaskerade person som fanns på
övervakningsbilderna från det andra rånet mot Sku-
rups Sparbank. 

Huvudförhandlingar om de båda bankrånen i Sku-
rup sker vid Ystads Tingsrätt. Efter det att första rå-

net behandlats under några dagar –
och innan andra rånet skulle be-
handlas kommande vecka – fick
15-åringen några dagars permission
från ungdomsanstalten i Lindome.
Permissionen hade varit planerad
länge eftersom han hade skött sig
exemplariskt. Han återkommer inte
efter permissionen och blir således
efterlyst. Detta innebär också att
tingsrättsförhandlingen angående
det andra rånet får skjutas upp. Den
7 februari 2009 grips han åter i

Malmö och förs till Lindome där han stannar kvar
några dagar, innan han rymmer genom att hoppa
över staketet och lämnar sin vårdbehandling bakom
sig. Han grips på en restaurang i Malmö den 3 mars
2009 och en vecka senare kan rättegången i tingsrät-
ten med anledning av det andra rånet starta. Under
hela utredningstiden har han förnekat delaktighet i
båda rånen, men vid rättegången erkänner han plöts-
ligt att han medverkade i rån nummer två. 15-åring-
en förnekade fortfarande delaktighet i det första rå-
net i Skurup. 

Tingsrättens dom om detta rån överklagas av 15-
åringen till hovrätten. 15-åringen döms för första
rånet av hovrätten till fem månaders sluten ung-
domsvård och för det andra rånet döms han av tings-
rätten till fyra månaders sluten ungdomsvård. 

Den 16-åring som var tillsammans med 15-åring-
en vid första rånet i Skurup dömdes av hovrätten till
fängelse i två månader. Den 19-årige chauffören
dömdes till skyddstillsyn.

Bankpersonalen i Skurup råkade särskilt illa ut.
Efter att ha blivit utsatta för rån ytterligare en gång
var det om möjligt ännu svårare för personalen att
jobba vidare på banken. Ett flertal behövde psyko-
loghjälp för att kunna återgå till arbetet.
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”Han rymmer 
genom att hoppa
över staketet och

lämnar sin 
vårdbehandling

bakom sig”
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och en luftpistol. Dessutom hittades rånarluvor,
handskar, skor och huvjackor i bilen.

Vi känner direkt igen 15-åringen 
Efter rån nummer två kom inre befäl i Ystad och vi-
sade oss ett foto från Skurups Sparbank och frågade
om det var någon vi kände igen. Fotot visade ”vår
15-åring” från förra rånet! Det var verkligen ingen
svår uppgift att konstatera att vi hade med samma
unga bankrånare att göra igen. Han var nu så fräck
att han inte använde maskering utan endast en keps
och huvjacka. 

15-åringen blev efterlyst som misstänkt för rån
nummer två i Skurup och greps tre dagar senare av
alerta spanare i Malmö.

Material som hittades i personbilen på Sturups
flygplats har undersöks av tekniska roteln i Malmö
och av Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL i
Linköping.

Vid undersökningen i Malmö av de båda vapnen
och kniven anträffades fingeravtryck på machetekni-
ven. Fingeravtrycket gick till 15-åringen och hans
högra tumme.

SKL i Linköping fick undersöka rånarluvor och
handskar som hittades i samma bil som vapnen. På
en av handskarna fanns DNA som med en säkerhet
av grad +4 kom från 15-åringen. På en av rånar-
luvorna fanns en blandning av DNA från minst två
personer och resultatet talade i någon mån för att en
del av spåren kom från 15-åringen, grad +1.

SKL fick även ytterligare träffar i DNA registret.
Dessa träffar kom från en tyghandske och rånarluva.
Detta resultat talar med visshet för att DNA i träff-
provet kommer från 14-åringen. Grad +4 i både luva
och handske.

Vad gäller DNA-svar så finns det en niogradig ut-
låtandeskala som löper från –4 till +4. Det starkaste
uttalandet som är +4 innebär att resultatet talar med
visshet för att DNA kommer från viss person om
man bortser från möjligheten att det kommer från en
nära släkting.

”Han är som en bror för mig”
Vid första förhöret med 15-åringen förnekar han att
han gjort sig skyldig till rån mot Skurups Sparbank.
Han uppgav att han inte var i Sverige när rånet be-
gicks och några mera uttalande kom han inte att göra
utan att hans advokat var närvarande. Vid de fortsat-
ta förhören i ärendet vidhöll han dessa uppgifter.
Han fortsatte att neka till att ha gjort sig skyldig till
rån och höll fast vid detta fram till rättegången. Inte

ens teknisk bevisning som DNA och övervaknings-
fotot fick honom att ändra sig.

Vid den tekniska undersökningen kom det fram ett
namn på en 14-åring vars DNA fanns i en tyghands-
ke och en rånarluva som hittades i Saaben på Stu-
rups flygplats. Det visade sig att denna unge kille re-
dan befann sig på en institution, nämligen Ryds-
brunns skola i Ryd. Vi åkte dit efter att ha varit i
kontakt med skolledningen och givetvis åklagaren.
Väl framme i Ryd fick vi prata med en väl förberedd
14-åring. Han berättade för oss att han varit i kontakt
med sin advokat och sagt till honom att han inte be-
hövde närvara eftersom han själv klarade förhöret
med polisen.

Förhöret började med frågor kring hur det kom sig
att DNA från honom fanns i rånarluva och i hands-
kar som använts vid bankrån i Skurup. Detta besva-
rade 14-åringen med att det måste vara någon som
djävlas med honom och lagt detta i bilen för att sätta
dit honom. 14-åringen medgav inte att han skulle ha
varit i Skurup. Men han känner 15-åringen väl och
sa ”han är som en bror för mig”.

Han nobbade vårt erbjudande om alibi
Utredningen av de båda rånen mot Skurups Spar-
bank avslutas med ett slutförhör med 15-åringen på
Fagaredsanstalten i Lindome. Även nu är 15-åringen

253

I bilen hittades vapenkopian och även gymnastikskor som liknade
de som rånaren hade på övervakningsbilderna.
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Vi försäkrar det 
du är rädd om.

Smått eller stort, det mesta 
kan du försäkra hos oss. 
Enligt Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning har vi 
dessutom de mest nöjda 
kunderna av alla försäkrings-
bolag – för sjätte året i rad. 

Vi tackar för förtroendet och 
passar samtidigt på att hälsa 
nya kunder välkomna.

Höör 0413-559 790 • Lund 046-590 3110
www.dina.se/skane                
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Högeffektiv luft/
vatten värmepump

Komplett system
för värme, varmvatten
och kyla.

Aermec ANK
8,5 kW luft/vatten
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Genvägen 1, Trelleborg • www.inteli.se

0410-35 67 10

värmepump.
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