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En så fantastisk sommar vi 
haft. Jag hoppas verkligen att 
ni har haft möjligheten att vila 
upp er tillsammans med nära 
och kära. Med så fint väder har 
det funnits alla möjligheter 
till bad och rekreation i skog 
och mark även för er som valt 
att semestra hemma. Hem-
masemester brukar ofta vara 
förknippad med många ”mås-
ten”. Man ska bygga om eller 
till, måla, lappa och laga än det 
ena än det andra. I år har det 
funnits tid för vilket som. 
Efter sommaren kommer nu 
den fina svamp-tiden med 
fantastisak möjligheter att ge 
sig ut i naturen och njuta. De 
skånska skogarna är fyllda av 
all sorters läckerheter. Att 
plocka svamp ger både av-
koppling och spänning. Med 
en liten svampbok i handen 
finns det alla möjligheter till 
riktiga fynd.
Jag hoppas att ni som ännu inte 
kollat er kondition tar chan-
sen. Cykeltestet eller löprun-
dan kompletteras med en möj-
lighet att prata friskvård ur ett 
personligt perspektiv med nå-
gon av våra kunniga och enga-
gerade friskvårdskonsulenter/

inspiratörer.  Vi ska genom-
föra en ny omgång tester fram 
på våren 2011 där jag hoppas 
att alla – ja jag menar alla våra 
anställda vid polismyndig-
heten i Skåne - är med . Visst 
vore det bra att då dessutom 
ha något att jämföra med.
Fortsätt med friskvården och 
ta hand om er hälsa. Höstens 
arbete kommer precis som i 
fjor att vara krävande för oss 
alla. Det finns massor av krav 
på oss. Är välbefinnandet på 
topp fixar vi det.

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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inte var den lättaste. Ganska smala 
fairways, tjocka semiruffar och ännu 
högre ruff utanför den. Lägg sedan 
också till mycket snabba greener så 
kan ni förstå vilka problem vi ställdes 
inför. 

Vi som var där spelade så gott vi 
kunde och kämpade oss igenom två 
tävlingsronder på torsdagen och 
fredagen. Vädret kunde inte ha va-
rit bättre, sol och ganska varmt fast 
det var i slutet av augusti, så man kan 
inte skylla på det heller när resulta-
ten blev höga. 

På torsdagskvällen anordnade Stoc k-
holmspolisens idrottsförening en kam-
ratmåltid på Scandic vid Brommaplan, 
inte alls långt från Flyghotellet där vi 
och många and ra av spelarna bodde. 
God mat och trevligt sällskap gjorde att 
det blev en härlig kväll. Musikunder-
hållning i form av en gitarrspelande 
Jonas Englund (deltagande spelare 
från Stockholm) samt från seniorvin-
naren Kristian Nilsson, Halmstad var 
ett bra inslag under kvällen. 

I seniorklassen vann Kristian Nils-
son från Halmstad, som försvarade 
sin seger från förra året, och bästa 
skåning blev Jörgen Hylén på nionde 
plats och lite längre ner Ola Wahl-
berg. Det blev hårt om andra- och 
tredjeplatsen men Thomas Hertzberg 
lyckades ta sig in på ett slag bättre än 
Tomas Vänerfors. 

Även i H45 och H55 lyckades förra 
årets vinnare försvara sina segrar. 
Hans-Olof Johansson från Kalmar 
före Göran Brofeldt, Kil och Per-Erik 
Abrahamsson, Enköping i H55. Mats 
Johansson från Söderköping vann 
H45 före Bo Andersson, Bollnäs och 
Thomas Persson, Katrineholm. Bäste 
skåning i H45 blev Anders Ottosson 
från Trelleborg och i H55 Tommy 
Olofsson från Helsingborg följd av 
Mats Jennby. Övriga deltagare från 
Skåne var Mats Hansson och Jan-Olof 
Olsson.

I damklassen lyckades underteck-
nad, Lena Öbrink, knipa en tredje-
plats trots ett inte alltför lysande 

spel. Vann gjorde Josefin Jarlheden 
från Norrköping före Veronica Ols-
son, Växjö.

I den nyinstiftade klassen H65 vann 
Jan Lundgren från Täby följd av Ar-
thur Andersson och Kurt Stomberg.

Som vanligt på ett Svenskt polis-
mästerskap har det varit mycket här-
liga dagar i Stockholm, Ekerö. Främst 
för att det är så otroligt roligt att spe-
la golf och när man dessutom sam-
tidigt får träffa så många golfande 
kollegor från hela Sverige och ha kul 
tillsammans kan det inte bli mycket 
bättre. I år var vi ca 100 deltagare och 
jag hoppas att vi framöver kan öka på 
det upp till de 150 spelare som vi kan 
vara.

Lena Öbrink

Då var det dags igen! Tid att åka 
iväg på polis-SM i golf som alltid går 
av stapeln i slutet av sommaren. Med 
andra ord ska man ha hunnit träna 
ordentligt och spela bra men under 
alla år som jag varit med stämmer 
inte det riktigt. Jag tror att fler än jag 
kan intyga att hur bra man än spelat 

under säsongen tidigare så vill man 
alltid extra mycket på polis-SM och 
ibland blir resultaten därefter, alltså 
mycket sämre än vad man har räknat 
med.

I år var vi inte så många som reste 
iväg till Stockholm och Mälarö golf-
klubb som är belägen på Ekerö. Vi 

blev till slut bara sju personer som 
deltog från MPGI och att det inte blev 
fler berodde nog till viss del på de nya 
bestämmelser om ledighet för SPM 
som kommit i år, men också på ska-
dor och annat.

Efter inspelsdagen på onsdagen så 
kunde vi alla konstatera att banan 

GOLFGOLF
Polis-SM Mälarö golfklubb, augusti 2010
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Som den andra delen av fyra i en 
svensk klassiker tog sig fyra skånepo-
liser till Motala för 2010 års Vättern-
rundan. En högst blandad idrottslig 
bakgrund fanns bland de fyra delta-
garna, en gemensam nämnare var 
dock en total avsaknad av erfaren-
het från långlopp på cykel. Några 
träningsmil må ha trampats under 
våren, men den ömse uppfattningen 
som rådde var att det nog borde ha 
blivit betydligt fler. Inställningen var 
därav ytterst ödmjuk inför den kom-
mande prövningen.

Utan någon egentlig aning om vad 
som väntade lämnades Motala en 
knapp timme efter midnatt. Vägen 
till Gränna kantades av en del regn 
som i kombination med den något 
friska Östgötanatten fick kvartetten 
att tvivla en aning, för att uttrycka 
sig milt, på sitt beslut att ta sig an 30 
mil på cykel.

Framåt morgonkvisten försvann 
regnmolnen dock allt längre bort 
mot horisonten och väl vid matpau-
sen i Jönköping, mitt i banans mer 
kuperade del, hade vädret tagit sig en 
trevligare ton. När ”bergsetappen” 
Gränna-Fagerhult väl var till ända 
och landskapet på Vätterns västra 

sida bredde ut sig platt som en pann-
kaka började det till och med bli om 
inte roligt så åtminstone angränsan-
de till behagligt att cykla igen. Nu var 
det ”bara” hälften kvar och tempot 
ökades försiktigt samtidigt som väd-
ret återigen blivit mer lynnigt; med 
en större regnskur lagom till loppets 
andra matrast i Hjo för att slå om till 
strålande sol i Karlsborg.

Med inte ens tvåsiffrigt antal mil 
kvar kunde tempot ökas ytterligare 
en smula när benen ännu inte sagt 
ifrån och målgången började fram-
stå som något uppnåeligt och inte 
enbart ett fantasins foster för vägens 
tillfälliga riddare. Efter kontrollen 
vid Hammarsundsbron vid vätterns 
nordligare del följde ett kortare ku-
perat parti som tillsammans med 
backarna i Medevi utgjorde den sista 
prövningen innan det, äntligen, bör-
jade synas skyltar mot Motala. När 
Sveriges cykel-Mecka slutligen äntra-
des var det efter knappt 16 timmars 
cyklande inklusive rast och, tack och 
lov, exklusive punkteringar.

Efter detta skavsårsäventyr blicka-
des det framåt mot sommarens, för 
vissa första, sötvattensbad, nämligen 
3-kilometerssimningen i Vanån och 

Västerdalälven, tillika nästa del av en 
svensk klassiker.

Om vädret var lynnigt kring Vät-
tern, var förhållandena de rakt mot-
satta den 11:e juli då det var dags för 
Vansbrosimningen. Med närapå 30 
grader i luften och 19 i vattnet var 
förutsättningarna bättre än på många 
år. Det gjorde att den sista kilometern 
av tre, motströms i Västerdalälven, 
inte uppvisade någon märkbar tem-
peraturskillnad, vilket kan bli fallet 
under kyligare förhållanden.

I jämförelse med cykelvanan var 
simvanan något mer skiftande i star-
fältet, vilket tog ut sin rätt även pla-
ceringsmässigt. Av de glada amatö-
rerna tog sig fröken Andersson i mål 
under timmen medan Svanberg och 
Lundholm var 10 respektive 20 mi-
nuter efter. Men lyftas fram bör inte 
minst den 67:e-plats totalt som Lin-
narssons 38 minuter renderade i, det 
gjorde vi övriga hatten av för!

Mellan kvartetten och målet står 
nu ”bara” Lidingöloppet den 25:e sep-
tember…

Karl Lundholm, Hannah Svanberg och 
Marie Andersson, POMA

samt Johan Linnarsson, POMS

Vad gör du den 29 augusti 2012? Du 
läste rätt 2012!!

Självklart spelar du Polis-SM i golf på 
Tegelberga golfklubb den 29 - 31 au-
gusti.

Vare sig du har högt eller lågt han-
dicap, har du möjlighet att få delta 
i polis-SM i golf som spelas på Te-
gelberga golfbana utanför Svedala i 
Skåne. 

Deltagarantalet är maximerat till 
150 personer och tävlingen avgörs 
under två dagar den 30-31 augusti 
med inspelningsdag den 29 augusti.

SM i golf innebär tre härliga da-
gar med mycket golf och trevligt 

umgänge med polisgolfare från hela 
landet, så naturligtvis skall även Du 
vara med när Skåne nu står på tur att 
arrangera mästerskapet.

Bakom arrangemanget står TPIF, 
Trelleborg Polismäns Idrottsförening 
och MPGI, Malmöpolisens Gymnastik 
och Idrottsförening. 

Vi är redan nu ett antal hängivna 
Skånegolfare som ingår i förberedel-
searbetet men fler behövs. Så är du 
sugen på att vara med och hjälpa till 
så hör av dig.

Du kanske har kontakter med fö-
retagare som är villiga att hjälpa till 
med sponsring. Hör av dig. Du kanske 
är full av idéer som kan höja arrang-

emanget. Tveka inte att höra av dig så 
att vi kan göra Polis-SM 2012 till det 
bästa att minnas. 

Information om framåtskridandet 
kommer fortlöpande att spridas, dels 
via tidningen Skånepolisen och dels 
via Intrapolis där en egen SM-sida 
kommer att startas upp i god tid före 
tävlingen.
Vi vet vad vi gör den 29 augusti 2012. 
Vad gör du?

Välkommen

Polisgolfare i Skåne – Se hit!

Mats Jennby Huvudansvarig
Anders Ottosson Huvudansvarig
Göran Holmberg Ansv. för sponsring

Mats Hansson Ansv. för sponsring
Lena Öbring Ansv. för boende/bankett
Lars Mahler Ansv. för Intrapolis/webbpublicering

Arrangörsgruppen:

CykelCykEL
Vätternrundan 2010 Jönköping

Gränna

Hästholmen

Motala

Hammarsundet

Boviken

Karlsborg

Hjo

Fagerhult
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I damklassen segrade Tina Oskarsson 
på 477 p följd av Josefin Gustafsson 
på andra plats med 354 p och Sandra 
Groth på tredje plats med 286 p. I vete-
ranklassen blev resultatet; 1:a Jan-Erik 
Larsson med 494 p (vandringspris), 2:a 
Lars Rosvall med 485 p och som 3:a 
kom Lennart Johnsson på 286 p.      

Prisutdelare av förbundets plaket-
ter och hederspriser (fruktpåsar) var 
ordföranden i Skånes Polisidrottsför-
bund; Gunnar Hedin i sällskap av kas-
sören Leif Holmgren.  

Ett Stort Tack till arrangören från 
alla deltagare för ett välplanerat och 
bra genomfört tävlingsarrangemang. 
Det är angeläget att LPM pistol-
skytte finns kvar på agendan inom 
den skåns ka polisidrotten bl.a. för 
att yngre intresserade poliser skall 
få vara med och utöva pistolskytte 
som komplement till den obligato-
riska tjänsteskjutningen. Årets LPM 
i fältskytte med pistol är planerat 
till fredagen den 17 sept. i Maglarp/
Trelleborg med Trelleborgspolisens 
Idrottsfö rening som arrangör.

Magnus CruceÅrets LPM arrangerades med bra-
vur av Kristianstadpolisens Skytte & 
Idrottsklubb, under ledning av Tina 
Oskarsson och Börje Wetterlöf, vilka 
båda är rutinerade tävlingsskyttar 
och med lång erfarenhet av pistol-
skytte. Tävlingen genomfördes den 
31 maj, normalt i sommarvärme men 
icke denna gång. Trots strilande regn 
och sval temperatur var tävlingsar-
rangemanget välbesökt av förvän-
tansfyllda polisskyttar som först 
tävlade i precision (30 skott fördelat 
på 6 serier om vardera 5 skott) i va-
pen grupp Ö vilket motsvarar cal.22 
och i Polissnabb med (SIG). Särskilt 
glädjande var att se flera yngre in-
tresserade poliser från Kristianstad 
och Lund som deltagare i polissnab-
ben vilken omfattar 60 skott fördelat 
på 12 serier á 5 skott per serie med 
varierande skjuttider (12, 10 och 
8 sek.). Deltagarna i Öppen Klass/
seniorer, veteraner och damklass. 

Utöver den individuella tävlingen 
var det lagtävling fördelat efter vil-
ken polisidrottsförening i Skåne man 
representerade. Mästerskapstiteln i 
vapengrupp Ö och med inteckning i 
vandringspriset, erövrades av Tina 

Oskarsson (efter särskjutning) på 
274 p. I seniorklassen segrade Micha-
el Mattsson, Trelleborg, med samma 
poäng följd av Magnus Cruce på 264 p 
och på tredje plats kom Fredric Mar-
tinsson, Kristianstad med 252 p. Det 
var endast två deltagare i damklas-
sen och som god tvåa kom Josefin 
Gustafsson också Kristianstadpolisen. 
I veteranklassen segrade Alf Anders-
son med 265 p följd av Lars Rosvall, 
Simrishamn med samma poäng (sär-
skjutning)och på tredje plats kom 
Hans-Göran Tunestål med 264 p. I 
lagtävlingen kom Trelleborgslaget 
(Mattsson, Cruce, Lindahl) på första 
plats, följt av laget från Kristianstad 
(Oskarsson, Martinsson, Gustafsson) 
medan Ystadspolisens lag (Runsten, 
Pihlman, Johansson) kom på tredje 
plats.  

I Polissnabben var det, liksom i 
grupp Ö, 17 st. deltagare. Segrade i 
seniorklassen gjorde Kim Runsten på 
484 p, följd av Michael Mattsson på 
474 p och Fredric Martinsson på 440 p. 

Länspolismästerskap pistolskytte; precision och polissnabb

SkytteSkyTTE

Kristianstads lag: Josefin Gustavsson,
Fredrik Martinsson och Tina Oskarsson.
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Grattis!
Nya vinnare i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Följande personer har vunnit varsin t-shirt.

T-shirtarna finns i svart för herrar och rött för damer i storlekarna s-xxl. 
Storlekarna är ”normala”. Vänligen kontakta undertecknad via group-
wise för önskad storlek. Därefter  skickas t-shirtarna ut till vinnarna.

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

Fyll i kortet med ett kryss i rutan för rätt datum när du 
har varit fysiskt aktiv i minst 20 minuter (sammanlagt) 
den dagen. Aktiviteten ska upplevas  som något ansträng-
ande. Du är med i utlottningen även om du bara skulle ha 
ett kryss för hela månaden. Det är bara du och ditt sam-
vete som bestämmer!!! 

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

Lycka till önskar Liselott Hedenskog, Idrottskonsulent

DRAGNINGDRaGNING
 i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Thomas Josefsson, PONS
Ingmarie Nilsson, PONV
P Nerme, PONV
Kristina Rosberg, Stabsavd
Birgitta Gustavsson, LOA
Monica Buch, LOA

Katarina Alvesson, POSS
Camilla Frank, LOA
Björn Lindberg, EBM
Lena Petersson, PONS
Lars-Åke Andersson, POMS
Lotta Pettersson, POMA

Namn:

Arbetsplats:

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

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

Delta i utlottning av priser.

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

Börja NU!

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

upplevas något ansträngande. Skicka korten till 

P- och arb.sek. Liselott Hedenskog.

BowlingBOwLING
Efter en skön sommarvila är det nu 
dags att snöra på sig bowlingskor-
na och putsa upp klotet.

Den lilla skaran med bowlare 
från Malmöpolisen fortsätter med 
korpspel. Denna säsong har vi 

hamnat i en något lägre division. Vi 
ser positivt på detta och hoppas att 
vi skall kunna bärga lite fler segrar 
denna säsong.

Vi börjar spelet den 13 septem-
ber på Baltiskan som vanligt och 
lagen som spelar i division 2 är:
Malmö  Polisen
Östervärns Express
Rexam 1
VA Syd
Total solskyddsmiljö
Plattsättningsbolaget
SEB
MaSIF 1.

Spelarna i vårt lag är som förra året: 
Christer Janson, Bertil Gustafsson, 
Christer Johannesson och Thomas 
Stenbeck.

Till hösten har vi dessutom för-
hoppningar att åter genomföra en 
landskapsmatch mot Småland.

PONV har lovat att försöka ordna 
fram en bra hall och speltider så att 
vi kan hämta tillbaka vandringspri-
set.

Thomas Stenbeck
Hustrun Britten och jag tyckte att 
vintern var alltför kall och lååång, så 
vi skrapade upp knappt 20.000:- från 
kistbotten och for till Kerala i Indien. 
Vi valde att åka i mars, då det är la-
gom varmt vanligtvis.

Först anlände vi till huvudstaden 
Cochin via mellanlandning i Goa.

Vi hade ett späckat och välplanerat 
program framför oss.

Engelsktalande
Guider visade bygg na der och tempel 
från 1500-talet, när provinsen tillhör-
de Holland.

En trevlig nyduschad taxichaufför 
stod varje morgon med nytvättad AC-

kyld taxibil i gott skick och väntade 
på bara oss. Färden gick till teplanta-
ger och nationalparker i gröna bergs-
massiv.

Vi gick på tigerjakt i nationalpar-
ken. Guiden upplyste oss om att tig-
rarna var inga problem, men elefan-
terna i parken var mycket aggressiva. 
Vi såg inget av dem, utan vi plottade 
apor, hjortar, unika fåglar och fjärilar 
i stället.

Efter cirka 60 mil under en vecka 
kom vi till ett kanalsystem, som eng-
elsmännen under sin tid låtit bygga. 

Vi mönstra på en flodbåt på eftermid-
dagen och sov, åt och drack gott till 
påföljande middagstid.

På tal om mat fanns det utsökta al-
ternativ av vegetarisk mat överallt. 
Fler plus var att det var lätt att få 
prisvärd massage. Nästan alla talade 
utmärkt engelska. Människorna var 
vänliga och välmående. Inga tiggare.

Våra magar höll sig på plats. Vi åt 
där det fanns fler gäster och ”mor-
gonwirren” bör inte underskattas.

När allt klaffat perfekt och cirkeln 
var sluten, såg vi fram med skräck-
blandad förtjusning mot att åka tåg 
till Goa. En liten tripp på 14 timmar. 
Man kom verkligen folket nära, då vi 
bäddade för natten.

Vecka 2 relaxade vi i turistorten 
Goa. Där träffade vi kollegan Andy 
Kepcija och Therese. Med dem hade 
vi en rolig och trivsam vecka .

Låter resmålet in-
tressant – så besök 
resebyrån Scanway 
på nätet eller på Tri-
angeln i Malmö!

Per Jystrand
tipsade

Restips!RESTIPS!

Marhahadjan i Cochin hälsar stor, vit man
välkommen. Foto: Britten

Båten vi bodde på i ett dygn. En kock, en kapten och en ”hoppilandkalle” samt 
Britten och Per Jystrand. Foto: Britten                                                                                                       

Djurtransport från karnevalen till slakthuset, enl. taxichaufför Jorge. Foto: Jyet
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bliken mellan låtarna med trevliga 
inlägg kring musiken vi spelade och 
gjorde en fantastiskt reklam för mu-
sikkåren som leddes av Kjell Olsson 
på ett lika fantastiskt sett.

spelning i Danmark
Nästa utlandsspelning gick till Dan-
mark den 21 augusti, där vi startade 
dagen med en konsert vid Ankaret i 
Nyhavn. Denna livfulla hamn med 
massor av krogar och uteserveringar 
och flanerande människor i strålande 
solsken. En man sålde iskoldt kilde-
vatten från en trehjulacykel och det 
blev inramningen för denna musika-
liska upplevelse. Aldrig förr har så 
många tagit bilder av musikkåren, 
men så var ju Nyhavn fylld med ja-
paner och några hundra till som lyss-
nade, filmade och fotograferade med 

kameror och mobiltelefoner.
Ett par timmar senare stod vi på 

Stora scenen på Bakkens nöjesfält, 
där vi fick en sittande publik. Här 
framfördes bl a Kong Frederik IX 
Honnörsmarsch till den danska pu-
blikens och även många tillresande 
svenskars glädje. Tre trumpetare 
framförde Buglers Holiday. Per Falk 
var även på den danska scenen som 
konferencier  och Kjell Olsson dirige-
rade, som vanligt, orkestern med en 
säker hand. Kaf /Lh

Nu har Vi gjort det igen!

Polisens musikkår skånePOLISENS MuSIkkåR SkåNE

Polisen Musikkår Skåne har förutom 
ett antal spelningar i Skåne och Små-
land, även varit utomlands två gång-
er.

Spelning i Tyskland
Först i Bremen i slutet på maj, där 
musikkåren medverkade i jubileums-

festligheterna då Strandpromenaden 
i stadsdelen Schlachte firade 10 år. På 
lördagen gav vi en promenadkonsert, 
där publiken mer eller mindre pro-
menerade genom orkestern. Trångt 
men roligt. När musikkåren spelade 
ett ABBA-potpurri sjöng hela publi-
ken med, men när altsaxofonisten 

Arne Nerius framförde Gabriellas 
sång, stod ett par hundra personer 
absolut tysta och lyssnade och njöt av 
detta sköna saxofonspel.

På söndagen konserterade musik-
kåren bland restaurangerna på mat-
stråket. Vår stjärntrumpetare och 
konferencier Per Falk underhöll pu-

Kjell Olsson, dirigent

Buglers Holiday framförd av Paul Brorsson, Per Falk och Leif Hallberg

Hampus Åqvist, Benny Hedenborg och  Björn Lindberg

Arne Nerius spelar Gabriellas sång

Per Falk berättar vad vi ska spela

Konsert i Bremen den 29-30 maj

Norman Brodin och Benny Hedenborg vid konserten i Nyhavn 21 augusti. Konsert på Stora scenen på Bakken, 21 augusti.

Musikkåren söker fler medlemmar och vi vet att många inom myndig-
heten är duktiga musiker, kanske något ringrostiga men…
Tag konstakt med Leif Hallberg, tfn 0705-65 23 89, för närmare information.
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Det var natten mellan lördag och söndag den 2–3
oktober 2004. Wendi Ma och hans hustru Yixi Zhou
hade arbetat hela dagen på sin restaurang på Ystad-
vägen i södra Malmö. Två av deras pojkar, i tioårs-
åldern, låg och sov i ett rum i anslutning till restau-
rangen som de brukade göra då deras mamma och
pappa jobbade helgkvällar. Klockan var omkring
01.00 och de sista gästerna hade just lämnat restau-
rangen. Wendi och Yixi plockade undan och städade
upp efter dagens arbete. Båda var trötta men ganska
nöjda med dagen eftersom de haft många gäster på
restaurangen. Det var första helgen efter lön och det

brukade vara den bästa helgen i månaden. De hade
haft några större sällskap under kvällen och som
vanligt var de flesta gäster som Wendi och Yixi kän-
de sedan tidigare.

Wendi och Yixi hade drivit restaurang Wendis i någ-
ra år och verksamheten gick allt bättre med en allt
större kundkrets. Båda var väldigt omtyckta av alla
som hade med dem att göra, eftersom de alltid var
trevliga och vänliga mot sina kunder. Restaurangen
var känd för sin lugna miljö och det var ytterst sällan
som det förekom någon form av bråk. 

265

Rånmord på restaurang Wendis i Malmö
Av Jan-Bertil Cederholm, kriminalinspektör, länskriminalen i Skåne.

Restaurang Wendi är belägen i ett lugnt område i södra Malmö och restaurangen var känd som ett lugnt och trevligt matställe.
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Wendis och Yixis mjuka framtoning var en av an-
ledningarna till detta lugn. De flesta gästerna var
matgäster, men en del kom för att ta sig ett glas och
spela på någon av de fem Jack Vegas-maskiner som
fanns på restaurangen. Spelmaskiner ägs av Svenska
Spel och arrenderas ut till näringsställen över hela
landet. På maskinerna spelas företrädesvis poker,
men det förekommer även andra kortspel. Insatsen
och vinsterna är i form av kontanta pengar.

I samband med stängningsdags kontrollerade
Wendi alltid toaletterna och gjorde så även denna
kväll. Han lade märke till att en av toalettdörrarna
var låst från insidan. Detta tyckte inte Wendi var så
konstigt, eftersom det hänt tidigare vid några tillfäl-
len att gäster somnat sittande på toaletten. 

Wendi gick för att hämta en matkniv för att kunna
öppna dörren. Med knivspetsen försökte han vrida
om låset på den aktuella toalettdörren, men någon
höll emot på insidan. Wendi gick därför ut till bar-
disken och hämtade en kraftig skruvmejsel som han
hade liggande under kassaapparaten i baren.

Med skruvmejseln i hand återvände Wendi till toa-
lettdörren och på vägen berättade han för Yixi att
den ena toalettdörren var låst från insidan. Yixi var
upptagen med att dammsuga i matsalen brydde sig
inte om att följa med Wendi till toaletten, eftersom
hon varit med om liknande situationer vid tidigare
tillfällen.

Tillbaka vid dörren stoppade Wendi skruvmej-
selspetsen i låsvredet och började vrida. Till en bör-
jan kände han ett visst motstånd, men så gav låset
efter och dörren gick upp. 

Några minuter senare låg Yixi livlös, badande i sitt
eget blod, på golvet i matsalen med sju knivhugg i
kroppen och Wendi befann sig, helt förblindad och
kraftigt blödande från båda ögonen, på gångbanan
utanför restaurangen.

Hermodsdalsgänget
Sedan några år tillbaka har det i bostadsområdet
Hermodsdal i södra Malmö funnits ett löst samman-
satt pojkgäng i åldern 14–18 år. Det är en vanlig fö-
reteelse, oftast i nyare bostadsområden, att det upp-
står sammanslutningar av ungdomar som ägnar sig
åt kriminella aktiviteter av varierande slag tillsam-
mans. Visserligen har Hermodsdal funnits sedan
1960-talet, men en stor inflyttning av barnfamiljer
den senaste tio-årsperioden har gjort att området till
viss del kan liknas vid ett nyproducerat område vad
gäller uppkomsten av gängstrukturer. 

Detta speciella ungdomsgäng kallade sig gärna in-

ternt för HD-gänget syftandes på bostadsområdets
namn. Visserligen förnekade dess medlemmar inten-
sivt att det fanns ett namn på gänget, men olika fynd
av skrivna texter och foton i pojkarnas datorer gör
att det med säkerhet kan påstås att namnet existerade
och att det bland ynglingarna fanns ett stort värde i
att tillhöra denna grupp. 

Pojkarna samlades dagligen utanför ICA-butiken
på torget och här planerades många av de brottsakti-
viteter som gänget ägnade sig åt. Ynglingarna begick
brott av varierande slag enskilt och tillsammans, dels
i närområdet, dels i andra delar av Malmö. En del av
de vanligaste brottstyperna i pojkgänget var inbrotts-
stölder, snatterier, skadegörelse och våldsbrott i form
av personrån, men även grövre brott började bli en
del av vardagen. Allt oftare beväpnade de sig med
diverse vapen. Att de bar kniv med sig då de var ute
bland kamrater och allmänhet var mer regel än un-
dantag.

Kamrater som polisen kände till
Boonrawd och Mohamed – med smeknamnen Bul-
len och Momo – var två av pojkarna i gänget som
umgicks med varandra och dagligen samlades på
torget. De hade varit skolkamrater på Hermodsdals-
skolan fram till nionde klass, men sedan hamnat på
olika skolor. Trots detta umgicks de mycket på fri-
tiden. Bullen hade fyllt 18 år på våren 2004 och Mo-
mo skulle fylla 18 på hösten samma år. 

Både närpolisen i området och de sociala myndig-
heterna hade sedan några år tillbaka lagt märke till
både Bullen och Momo såväl som många av de and-
ra i HD-gänget. Det var väl känt bland både poliser
och socialarbetare att brottsaktiviteten var stor bland
pojkarna. En del av brotten blev de misstänkta och
dömda för, men troligtvis slapp de undan lagens
långa arm för de flesta brott som de begick.

En natt i början på september 2004 gjorde Bullen
och Momo tillsammans inbrott i en grillkiosk i om-
rådet och denna stöt inbringade cirka 3 000 kronor
samt ett 20-tal cigarrettpaket. Detta byte delade de
på och det dröjde inte länge förrän både pengar och
cigaretter var slut. Med hjälp av sina nyinköpta 3G-
mobiltelefoner tog pojkarna fotografier på sig själva
tillsammans med bytet från kioskinbrottet, ungefär
på samma sätt som jägare och fiskare stolt låter sig
fotograferas med sina byten. Pojkarnas fixering vid
pengar och behovet av sådana växte sig allt starkare.

Ett rån planeras 
Tillsammans med andra pojkar i gänget hade Bullen

266
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besökt restaurang Wendis på Ystadvägen för att spe-
la på de Jack Vegas-maskiner som fanns på denna
restaurang vid ett antal tillfällen det senaste året.
Även Momo hade varit med, dock mera sällan, efter-
som han ännu inte fyllt 18 år, som är den ålder som
normalt krävs för att få spela på sådana pokermaski-
ner. 

Pojkarna i HD-gänget diskuterade sinsemellan hur
mycket de fem spelautomaterna skulle kunna in-
bringa under en kväll och kom fram till att 50 000
kronor kunde finnas i restaurangkassan under en

kväll då spelfrekvensen var hög. 
Hos Bullen började en tanke ta fart om att på nå-

got sätt komma över de pengar som kunde finnas på
Wendis efter en bra kväll. Han testade sin idé på en
del av de andra i gänget och i mitten av september
2004 började han aktivt planera ett rån mot restau-
rangen. 

Bullen invigde Momo i sina planer och han var
omedelbart med på noterna. Momo hade skulder
som skulle betalas och han såg en chans att göra det-
ta med hjälp av det eventuella bytet.

267

Yixi Zhou var uppta-
gen med att dammsuga
i matsalen när rånar-
na rusade emot henne.
Dammsugaren brum-
made fortfarande när
de första polismännen
kom till platsen.
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Bullen invigde allt fler i sina planer och en del av
kamraterna var positiva till att ställa upp medan and-
ra tyckte att Bullen gick för långt och tackade nej, då
de fick en förfrågan om att delta.

Tillsammans med några andra pojkar i gänget fär-
digställdes planerna. Skisser ritades över restaurang-
en och rånattiraljer införskaffades. Det rörde sig om
ansiktsmasker, silvertejp, pepparspray, ryggsäckar
samt ett stort antal knivar. 

Torsdagen den 30 september begav de sig till He-
leneholmsparken för att eventuellt genomföra rånet
denna kväll. Sju av pojkarna från Hermodsdal sam-
lades i parken, men efter att ha skickat in en spanare
i den närbelägna restaurangen avbröts planerna och
genomförandet sköts upp. Anledning till detta var att
fler än Wendi och Yixi arbetade i restaurangen den
aktuella kvällen. Dessutom hade pojkarna ett antal
personliga vänner som gäster i restaurangen. Även
de båda ägarnas minderåriga pojkar fanns med den-
na kväll och även det uppfattade de sju ynglingarna
som ett hinder. 

Rånplanerna sätts i verket
Fredagen den 1 oktober var det enligt Bullens planer
dags igen, men inte heller då kunde planerna genom-
föras, beroende på att en av de tilltänkta medhjälpar-
na skulle hem till sin farmor på kalas och en annan
fått utegångsförbud av sin mamma! Delar av gänget
valde istället att bege sig till diskoteket Privé i cen-
trala Malmö.

På lördagskvällen den 2 oktober samlades gänget
som vanligt utanför ICA-butiken på Hermodsdals-
torget. Det var dels Bullen och Momo men också
Kim, Stefan och Phu, vars medverkan var en viktig
del i planeringen av rånet. Dessutom kontaktade
Bullen sin gode vän Joe som var bosatt i en annan
del av staden. Joe hade tillgång till bil och detta var
anledningen till att även han invigdes i planerna. Joe
förklarade sig beredd att ställa upp som chaufför och
skjutsa de andra till och från restaurangen. 

Vid midnatt körde Joe tillsammans med de andra
förbi restaurang Wendis på Ystadvägen och kontrol-
lerade läget. De bestämde sig för att genomföra rån-
planerna och Stefan, Kim och Phu släpptes av vid
restaurangen och gick in där för att agera som kun-
der och spela på Jack Vegas-maskinerna. Kim fick ta
med sig Momo’s 3G-telefon för att kunna hålla kon-
takt med Bullen, som hade en identiskt likadan. Med
dessa telefoner kunde de ringa gratis inom samma
operatörsnät, vilket var anledningen till detta ar-
rangemang. 

Kim och Stefan var stamgäster på Wendis och väl
kända av både Wendi och Yixi som flitiga spelare på
Jack Vegas-maskinerna.

Bullen beordrade Joe att stanna bilen på parke-
ringen vid Aurahallen, en badmintonhall intill Hele-
neholmsparken, och uppmanade honom att vänta där
tills de andra kom tillbaka. Momo och Bullen tog sig
genom Heleneholmsparken till fots och en dryg
halvtimme efter midnatt gick de båda in på restau-
rangen. 

Momo gick först och tog sig direkt fram till en av
toaletterna, där han låste in sig och väntade på Bul-
len som kom dit strax efter. Båda två lyckades ta sig
in på toaletterna utan att bli observerade av vare sig
Wendi eller Yixi. Inte heller någon av de andra gäs-
terna lade märke till Bullen eller Momo.

Kims, Stefans och Phus uppgift var att stanna kvar
på restaurangen till dess att alla andra gäster hade
lämnat den och därefter via telefon ge klartecken till
Bullen och Momo att dessa två var ensamma kvar på
restaurangen. Kim hade kontinuerlig telefonkontakt
med Bullen under tiden fram till stängningsdags.

Rånarna ger sig på ägarparet
Planeringen gick ut på att Wendi och Yixi skulle
övermannas med våld när samtliga gäster hade läm-
nat restaurangen. De två ägarna skulle bindas och
därefter skulle Jack Vegas-maskinerna tömmas. 

Stefan, som hade kunskaper om hur maskinerna
tömdes, skulle vänta utanför och sedan släppas in
och genomföra tömningen.

Klockan 01.00 stängdes maskinerna automatiskt
och då tömde Wendi dem på innehållet. Han gömde
pengarna på ett säkert ställe i restaurangens bakre
delar och tömningen iakttogs av Stefan, Kim och
Phu, som fortfarande fanns kvar på restaurangen.
Denna iakttagelse vidarebefordrades till de båda
som låst in sig på toaletten.

Strax efter klockan 01.00 lämnade de sista gäster-
na restaurangen liksom också Kim, Stefan och Phu.
Kim ringde till Bullen och meddelade att alla hade
lämnat lokalen och lämnade sedan över telefonen till
Stefan, som skulle hålla sig beredd att eventuellt
hjälpa till när ägarparet satts ur spel.

Bullen och Momo hade tagit på sig de båda
masker som de haft med i sina ryggsäckar. En av
dem bar en så kallad screamingmask och den andre
hade en mask som föreställde ett grishuvud. Silver-
tejpen var framplockad och Bullen hade peppar-
sprayen i handen klar att användas. 

Båda ynglingarna hade beväpnat sig med kniv och

268
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var beredda att använda dem om det skulle behövas.

Förblindad av pepparspray
Precis som planerat var det plötsligt någon som för-
sökte öppna den låsta toalettdörren utifrån. Bullen
och Momo, som vid detta laget var spända till brist-
ningsgränsen och oerhört nervösa, gjorde sig bered-
da att agera enligt den plan som de skapat tillsam-
mans. 

Då dörren öppnades och Wendi blev synlig i dörr-
springan, höjde Bullen burken med pepparspray och
sprutade Wendi rakt i ögonen från några decimeters
avstånd. Wendi kände omedelbart en mycket stark
smärta, som om han blev huggen i ögonen med nå-
got föremål. Han vände sig omedelbart om och rusa-
de skrikande ut i spelmaskinsrummet och vidare in i
matsalsdelen. Han var helt förblindad och oförmö-
gen att se någonting, men eftersom han kände sin re-
staurang utan och innan kunde han ta sig fram gans-
ka snabbt och obehindrat. 

Wendi skrek hjärtskärande, då han kom springan-
de fram mot hustrun, som stod och dammsög i mat-
salen. Han hade de båda maskförsedda ynglingarna
hack i häl med Bullen först av de båda. 

Yixi förstod omedelbart att hennes man var i fara

och höjde reflexmässigt dammsugarstången för att
försvara sig själv och sin man mot det angrepp de ut-
sattes för. Hon slog med stången mot den förste an-
griparen som var Bullen och lyckades träffa honom i
ansiktet så att hans mask hamnade snett. För att kun-
na se någonting var Bullen tvungen att slita av sig
masken och han agerade därefter med blottat ansik-
te. Bullen använde i detta skede sin kniv och högg
flera gånger mot Yixi som fortsatte slå med stången
mot angriparen.

Högg kvinnan med kniv
Under tiden tog sig Wendi bort till baren där han ha-
de en järnstång liggande på golvet. Trots sin oförmå-
ga att se någonting hittade han järnstången och med
denna i handen gick han tillbaka mot matsalsdelen
för att hjälpa sin nu skrikande hustru. Hon skrek i
panik att han skulle ringa polisen och hämta hjälp.
Momo, som också slitit av sig masken eftersom han
fått pepparspray i ögonen, hade i detta skede tagit
sig förbi Yixi och Bullen och följde efter Wendi. Då
han fick syn på järnstången i Wendis hand, som han
uppfattade som en kniv, så valde han att backa undan
och samtidigt ropa varnande till Bullen. 

Bullen lämnade då Yixi och begav sig mot Wendi.
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Rånarna stod beredda
med pepparspray när
restaurangägaren öpp-
nade dörren till den
toalett, där de gömt
sig.
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Dessa båda fick fysisk kontakt och Wendi backade
ut i köksregionerna samtidigt som han i försvarssyfte
viftade med järnstången framför sig. Wendi hamna-
de med Bullen efter sig vid varuintaget och höggs i
båda ögonen av Bullen så att blodet sprutade ut ur
ögonhålorna. Trots detta lyckades han med sina sista
krafter få upp entrédörren och ta sig ut på gatan, där
han helt förblindad började skrika för att få hjälp.

Samtidigt som Wendi flydde ut på gatan, fortsatte
Momo det angrepp som Bullen påbörjat mot Yixi.
Trots hennes hjärtskärande skrik och trots att hon
kämpade för sitt och sin familjs liv med dammsugar-
stången som vapen, utdelade Momo flera hugg med
sin kniv mot Yixi.

Sparkade mot kvinnan
Yixis krafter började så småningom tryta på grund
av de knivhugg hon tagit emot, dels från Bullen, dels
från Momo. Hon stapplade bakåt mot bardisken och
i detta skede utdelade Momo ett flertal sparkar mot
hennes kropp och även mot hennes huvud. Yixi
sjönk ihop livlös på golvet med sju knivhugg i krop-
pen och allvarliga skador i huvudet av de sparkar
som utdelats.

Efter att Wendi flytt ut på gatan, återvände Bullen

in mot Yixi och Momo. Han fick då se Yixi ligga liv-
lös på golvet vid baren med Momo stående över
henne. Både Bullen och Momo letade sedan en kort
stund efter de pengar som de trodde skulle finnas i
restaurangen.

Därefter sprang de in på toaletten och samlade
ihop sina tillhörigheter och sprang sedan via varu-
intaget ut på gatan, passerade den skrikande Wendi,
och fortsatte via Heleneholmsparken bort till Joe,
som väntade i bilen.

Tre av rånarna grips av panik
När Stefan, Kim och Phu lämnade Wendis hade de
gömt sig bakom träd och buskar på andra sidan
Ystadvägen. Därifrån kunde de delvis se in på re-
staurangen och följa händelseutvecklingen. De kon-
staterade att de planer som de varit med om att skapa
inte höll och paniken spred sig hos de tre och de
lämnade platsen springande genom Heleneholms-
parken.

Flera vittnen, som befann sig i närheten av restau-
rangen, hörde Wendis hjärtskärande skrik och ringde
efter polis och ambulans, då de förstod att restaurang
Wendis blivit utsatt för någon form av brottsligt an-
grepp. Dessa vittnen kunde dessutom berätta att två
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Två av rånarna hade
låst in sig på den här
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ynglingar setts springande lämna restaurangen, in
mot Heleneholmsparken, några minuter efter att de
först hört Wendis skrik.

Polis och ambulans anlände till platsen samtidigt
och den blinde och kraftigt blödande Wendi lycka-
des berätta att både hans hustru och deras båda poj-
kar fanns inne i restaurangen. Genom att krossa en
av rutorna till matsalsdelen tog sig polisen in i re-
staurangen och fann de båda pojkarna, fysiskt välbe-
hållna, i det rum där de sovit under kvällen.

Yixi hittades på golvet vid baren med den fortfa-
rande brummande dammsugaren vid sin sida. Hon
var täckt av blod på överkroppen och det konstatera-
des omedelbart att hon var död och att hon sannolikt
avlidit av de skador som hon fått vid rånet.

Tre rånare anmälde sig själva
Någon timme efter händelserna på Ystadvägen in-
ledde personal från länskriminalavdelningen i Skåne
dörrknackningsförhör i närområdet till restaurangen.
Dessa vittnesförhör gav vid handen att det sannolikt
var två gärningsmän som genomfört ett rån och att
dessa, troligtvis ganska unga män, springande flytt
genom Heleneholmsparken. Närområdet avsöktes
med hund och södra Malmö genomsöktes efter tänk-

bara gärningsmän, men ingen av åtgärderna gav någ-
ra omedelbara positiva resultat. 

Ett kort förhör på sjukhuset med den svårt skada-
de Wendi gav också informationen att han mött två
maskförsedda personer då han öppnade dörren till
toaletten. Vidare berättade Wendi att Yixi haft en stor
summa pengar i sitt förkläde. Då Yixi anträffades var
fickan på detta förkläde tomt. Wendi berättade vida-
re att tre asiatiska pojkar varit de sista gäster som
lämnade restaurangen. Han sade att de brukade vara
där och spela på Jack Vegas-maskinerna och så även
denna kväll. De hade kommit dit ungefär en timme
före stängningsdags. 

Det märkliga med pojkarna var att de beställt öl
efter att maskinerna stängts av, men de hade inte
druckit upp sina öl utan hade lämnat restaurangen
direkt i samband med att de sista övriga gästerna
lämnade lokalerna.

Via massmedierna söktes kontakt med dessa poj-
kar och på tisdagen anmälde sig Kim, Stefan och
Phu till den lokala polisstationen i södra Malmö. De
kom dit tillsammans med sina föräldrar eftersom de
tagit del av tidningsartiklarna och förstått att de var
de eftersökta. 

Förhör hölls med de tre pojkarna av personal från
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Från en plats bakom
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han förvarade där.
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länskriminalen och de lämnade en samstämmig be-
rättelse om att de besökt Wendis och spelat på po-
kermaskinerna och därefter lämnat restaurangen i
samband med stängningsdags. De hade därefter gått
hem till sina respektive bostäder. 

Några upplysningar som hade med rånet att göra
kunde de inte lämna och de hade inte sett eller hört
något anmärkningsvärt.

Förhörsledarna diskuterade sanningshalten i poj-
karnas berättelser sinsemellan och kände sig något
tveksamma till deras berättelser. Men de bestämde
sig slutligen för att pojkarna kunde få återvända hem
tillsammans med sina släktingar.

Utredningen skjuter fart
På onsdagen kom det första tipset till polisens ut-
redare som pekade ut en namngiven gärningsman.
Tipset sade att en asiatisk pojke vid namn Bullen,
bosatt på Hermodsdal, skulle vara en av gärnings-
männen. Han skulle ha haft hjälp av en färgad kam-
rat. Tipset innehöll även uppgiften att Bullen skulle
ha varit klasskamrat med en pojke vid namn Kim
och att denne på något sätt var inblandad i rånet. 

Ett gammalt klassfoto från Hermodsdalsskolan
plockades fram och visade att den på tisdagen hörde
Kim fanns på samma klassfoto som Boonrawd, det
vill säga Bullen.

Utredarna och spaningsledningen var nu övertyga-
de om att de hade en skäligen misstänkt för rånmor-
det på Wendis och åklagare kopplades in i ärendet.
Denne beslutade att Bullen skulle hämtas till förhör
och att det skulle göras husrannsakan i hans bostad.
Så skedde på torsdagen och samtidigt förbereddes
hämtningar av Kim, Stefan och Phu, som åter skulle

höras om sina kunskaper kring rånet.
Bullen förhördes och delgavs misstanke om mord

och grovt rån. Vid förhöret var advokat närvarande
och Bullen förnekade alla misstankar och hävdade
att han inte kände till någonting överhuvudtaget om
mordet och rånet.

Genom underrättelsearbete framkom att den som
kunde ha varit med Bullen vid rånmordet skulle vara
en färgad pojke vid namn Mohamed, som kallades
Momo, och även han var bosatt i anslutning till Her-
modsdal.

På fredagen hämtades Kim, Stefan och Phu på si-
na respektive skolor och hördes åter om sin känne-
dom om händelserna på Wendis. Sammanfattnings-
vis kan sägas att de började vackla i sina tidigare be-
rättelser och allt tydde på att de hade någon del i rå-
nets genomförande. 

Alla tre anhölls av åklagare och häktades seder-
mera av Malmö tingsrätt på sannolika skäl misstänk-
ta för medhjälp till grovt rån. Deras berättelser, som
för varje dag blev allt mer detaljrika, styrkte miss-
tankarna mot Momo och även denne hämtades till
förhör och husrannsakan gjordes i hans bostad. 

Foton styrker misstankarna
Både Bullen och Momo anhölls och häktades såsom
på sannolika skäl misstänkta för mord på Yixi, för-
sök till mord på Wendi samt grovt rån. I samband
med häktningsförhandlingarna började båda berätta
om sin delaktighet i händelserna på restaurangen.

I samband med husrannsakan hos Momo och Bul-
len gjordes en del fynd som skulle visa sig vara vik-
tiga i utredningen. Deras datorer beslagtogs och
tömdes liksom deras mobiltelefoner. Utredarna fann
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då foton, där de båda poserade med pengar och
cigarretter. Inledningsvis trodde utredarna att detta
var bytet från Wendis, men det visade sig komma
från inbrottet i grillkiosken en månad tidigare.

Efter intensiva och ständigt återkommande förhör
med pojkarna släpptes Kim, Stefan och Phu från
häktet efter tre veckor. De hade då berättat ingående
om sina respektive roller i planeringen och genom-
förandet av rånet och det bedömdes som att de inte
längre kunde skada utredningen även om de var på
fri fot. Stefan var 16 år och de båda andra 17 och
därmed skall det finnas synnerliga skäl för att hålla
dem häktade och detta bedömdes inte längre vara
fallet. Deras respektive advokater hade under häkt-
ningstiden försökt förmå Malmö tingsrätt att släppa
pojkarna med tanke på deras ringa ålder. Denna öns-
kan hade dock inte bifallits med tanke på brottets
grova art. 

Även Bullen och Momo hördes upprepade gånger
och berättade sina respektive versioner av händelser-
na före, under och efter rånmordet. De bådas berät-
telser stämde någorlunda överens med vad den tek-
niska utredningen visat, vad vittnena berättat och
vad deras fyra medhjälpare berättat. 

Även Joe, bilföraren, hämtades till förhör och an-
hölls såsom misstänkt för medhjälp till rån. Han be-

rättade de faktiska omständigheterna kring kvällens
händelser men förnekade att han kände till att hans
kamrater skulle råna restaurang Wendis.

Uppgifterna stämmer inte
Häktningen mot Bullen och Momo kvarstod och po-
lisförhören fortgick allteftersom den tekniska under-
sökningen framskred. Båda medgav ett visst kniv-
våld mot Yixi. Momo berättade hur han utdelat flera
sparkar mot henne. Bullen medgav att det var han
som hållit i den kniv som orsakat skadorna på Wen-
dis ögon. Båda förnekade dock att de uppsåtligen
hade dödat Yixi eller att Bullen avsiktligen hade ska-
dat Wendi. 

När det gällde knivvåldet mot Yixi så medgav
Bullen ett knivhugg i låret och Momo högst två
hugg mot överkroppen. Eftersom Yixis kropp upp-
visade sju knivskador kunde deras berättelse inte
stämma överens med vad den rättsmedicinska ob-
duktionen gett vid handen. De förnekade dessutom
gemensamt att de hittat några pengar på restaurang-
en och detta gjorde att de förnekade grovt rån, men
medgav försök till rån av normalgraden.

Både Momo och Bullen uppgav att de gjort sig av
med de knivar de haft med till restaurangen på olika
sätt. I utredningens slutskede uppgick antalet knivar
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till sex stycken. Utredarna fick efterhand uppgifter
om var och på vilket sätt knivarna försvunnit men
kunde återfinna endast en av dessa. De knivar som
använts vid det direkta våldet mot Yixi och Wendi
återfanns aldrig, men exakt likadana införskaffades
av förevisningsskäl inför rättegångsförhandlingarna.

Den rättsmedicinska obduktionen av Yixi, som
genomfördes på Rättsmedicinalverkets avdelning i
Lund, visade att hon hade ett knivhugg i låret och
sex knivhugg i överkroppen. Ett av dessa hade ge-
nomborrat hennes hjärta och var den direkta döds-
orsaken. Obduktionen visade vidare att hon även bli-
vit angripen med kraftigt trubbigt våld mot både
överkroppen och huvudet och detta våld hade orsa-
kat inre blödningar. 

Våldet mot Wendis ögon innebar att en kniv ge-
nomborrat båda ögonhålorna och skadat skelettet
bakom ögonen. Ena ögat var genomborrat och kunde
inte räddas, men som genom ett under hade kniven
passerat under själva ögongloben i det andra ögat,
varför synen gick att rädda på detta öga. 

Wendi vistades en längre tid på sjukhus och ge-

nomgick ett flertal operationer ,där läkarna tving-
ades att operera in en protes i det förstörda ögat. När
det gäller det andra ögat så återvände synen så små-
ningom medan förlamningar i Wendis ansiktsmusku-
latur kvarstannade en längre tid.

Den tekniska undersökningen av brottsplatsen till-
sammans med obduktionsresultatet och förhören
med de inblandade kunde inte med säkerhet faststäl-
la vem av Bullen eller Momo som utdelat det dödan-
de hugget i Yixis hjärta. Det gick inte heller att fast-
ställa om Wendis uppgifter angående försvunna
pengar var riktig. 

Pojkarna förnekade frenetiskt att de hittat några
pengar och inga vittnesmål i övrigt tydde på att så
var fallet.

Åtalet och domarna 
I januari 2005 åtalade kammaråklagare Jörgen Lars-
son, som var förundersökningsledare, de inblandade
inför Malmö tingsrätt. 

Bullen och Momo åtalades för att gemensamt och
i samråd ha mördat Yixi Zhou. Bullen åtalades för
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mordförsök på Wendi Ma. Båda åtalades tillsam-
mans med Kim, Stefan och Phu för grovt rån. Joe
åtalades för medhjälp till rån. Ytterligare en pojke
åtalades för skyddande av brottsling genom att han
skaffat undan en av de knivar som använts vid rånet.

Förhandlingarna inleddes i mitten av februari
2005 och hölls under fem dagar i säkerhetssalen vid
Malmö tingsrätt. Både allmänhet och medier visade
händelsen stor uppmärksamhet och alla platser i
rättssalen var upptagna under samtliga förhandlings-
dagar.

Pojkarna lämnade i stort sett samma versioner av
händelserna inför rätten som de lämnat under förun-
dersökningen och inga nya uppgifter framkom under
förhandlingsdagarna. 

Vittnen och sakkunniga, exempelvis den kvinnliga
rättsläkaren, hördes inför rätten och Wendi Ma själv
lämnade en mycket känslosam och stark berättelse
om händelserna den aktuella oktobernatten. Det var
en berättelse som fick mångas ögon att tåras i rätts-
salen. Han berättade också om det psykiska lidande
som han själv, pojkarna och övriga släktingar utsatts
för genom gärningsmännens handlande. 

Wendi var närvarande vid samtliga förhandlings-
dagar tillsammans med sitt målsägarbiträde. Vid gro-
va brott utses en advokat att biträda målsägaren, i
det här fallet Wendi, under både förundersökningen
och i rättssalen.

Tingsrättens domar väcker förvåning
I mitten av mars avkunnade Malmö tingsrätt domar-
na mot de åtalade ynglingarna. Momo dömdes till
åtta års fängelse för mord på Yixi Zhou och försök
till grovt rån. Tingsrätten ansåg att det var sannolikt
att Momo tillfogat Yixi det dödande hugget. Däre-
mot ansåg rätten inte att åklagaren styrkt att pojkar-
na kommit över några pengar, varför rånet bedömdes
vara ett försök.

Bullen dömdes till fem års fängelse för grov miss-
handel av Wendi och likaledes till försök till grovt
rån. 

Kim, Stefan och Phu dömdes till vård inom soci-
altjänsten för försök till rån.

Åtalet mot Joe ogillades och han friades helt med
motiveringen att det inte ansågs bevisat att han vetat
om vad som skulle ske när han körde pojkarna till
restaurangen. En pojke dömdes till vård inom social-
tjänsten för skyddande av brottsling.

De dömda ålades att i varierande grad utbetala
skadestånd till Wendi Ma och hans familj.

Domarna väckte förvåning bland utredande poli-

ser, åklagaren samt Bullen och Momos respektive
advokater. Både åklagaren och advokaterna överkla-
gade domarna när det gällde Bullen och Momo. Vi-
dare överklagade åklagaren den friande domen mot
Joe. Kim, Stefan och Phu överklagade inte sina do-
mar, inte heller åklagaren när det gällde dessa tre. 

Åklagaren godtog tingsrättens bedömning att det
inte styrkts att pojkarna kommit över några pengar
och godtog därför rubriceringen ”försök till grovt
rån”. Likaledes godtogs tingrättens bedömning att
Bullens våld mot Wendi skulle bedömas som grov
misshandel. Däremot ville åklagaren att hovrätten
skulle bifalla åtalet mot Bullen angående mord, ge-
mensamt och i samråd med Momo, när det gällde
dödandet av Yixi Zhou.

Hovrätten skärpte påföljderna
Förhandlingarna inför hovrätten över Skåne och Ble-
kinge hölls i maj månad och inga väsentliga föränd-
ringar i sak framkom under dessa dagar. I början av
juni avkunnade hovrätten sin dom, vilket innebar en
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skärpning av påföljden för Bullen till nio års fängel-
se för medgärningsmannaskap när det gäller mordet
på Yixi. 

Momos straff på åtta års fängelse fastställdes och
Joe dömdes till två månaders fängelse för medhjälp
till försök till rån. 

Både tingsrätt och hovrätt anser att straffvärdet för
mordet på Yixi Zhou är livstids fängelse, men redu-
cerar detta till nio respektive åtta år
med tanke på Bullen och Momos
ringa ålder vid tillfället. Det något
högre straffet för Bullen motiveras
med våldet mot Wendi samt att han
varit den drivande vid planeringen
av brottet.

Under sommaren 2005 begärde
Bullen och Momo via sina respekti-
ve advokater prövningstillstånd i
Högsta domstolen men denna begä-
ran avvisades. Därmed är den rättsli-
ga prövningen av rånmordet på re-
staurang Wendis slutförd och domar-
na har vunnit laga kraft.

Författarens reflektioner 
Hur kunde detta ske? Det är en fråga som många i
samhället måste ställa sig och samtidigt en fråga
som säkert få, om ens någon, har något bra svar på.

Wendi Ma har utsatts för ett brott vars omfattning
och konsekvenser ingen riktigt kan förstå och sätta
sig in i. Dels har han blivit fysiskt svårt skadad med
men för resten av livet, dels har han och hans familj
utsatts för ett psykiskt lidande och en kränkning,
vars konsekvenser ingen idag kan överblicka. 

Wendi har förlorat sin hustru och hans båda pojkar
har förlorat sin mamma och många andra har förlo-
rat en kär vän. På några få minuter, natten till den 3
oktober 2004, förändrades livet på ett katastrofalt
sätt för ett stort antal personer. 

Flera förlorare
Det finns enligt min uppfattning fler förlorare i detta
ärende. Bullen och Momo har båda ett långvarigt
straff framför sig och det är måhända riktigt att de
skall sona sina gärningar. Samhället måste skydda
sig mot farliga personer och även hämndperspektivet
finns med då långa fängelsestraff utdöms. Jag menar
att det är viktigt att man från kriminalvårdens sida
tar väl hand om och ger både Bullen och Momo en
chans att återvända ut i livet, när de avtjänat sina
straff. 

Jag lärde känna dessa båda pojkar väl under de
månader då de satt häktade, från oktober 2004 till
juni 2005. Det var långvariga förhör med de båda
men även ett stort antal sociala möten med dem och
deras familjer. Det jag såg framför mig var inte två
bestialiska mördare utan två vilsna ynglingar som av
olika anledningar hamnat i kriminalitet och fått tvi-
velaktiga etiska och moraliska värderingar. 

Något som jag speciellt lade mär-
ke till hos dem var att de inte tycktes
kunna ta till sig och förstå vad de
ställt till med. Det var emellanåt som
om de levde och deltog i någon av
alla de videofilmer som de tittat på
under årens lopp. De kan förmodli-
gen inte skilja på den verkliga värl-
den och den värld som ofta presente-
ras i de videofilmer som finns på
marknaden.

Planeringen av rånet tyder på att
pojkarna inte kunde förutse att det
skulle kunna gå på något annat sätt
än de tänkt sig. Fantasin sträckte sig
inte längre än till att ”binda och
hämta pengar” och skulle något an-

nat ske, så fick de ”lösa det då”. Det visade sig dock
att det inte fanns några spärrar, då saker och ting
gick fel. 

Pojkarnas familjer, släktingar och vänner är också
förlorare. Dels har de med all sannolikhet stor ångest
inför vad deras barn och syskon har ställt till med,
dels har de också förlorat möjligheten att umgås
med Bullen och Momo på ett normalt sätt under
många år framöver.

Trots pojkarnas avskyvärda brott så visades dem
stor kärlek och båda fick någon form av förlåtelse av
sina nära och kära, vilket säkert var bra för deras
framtida möjligheter att återanpassas i samhället.

Ett gemensamt ansvar
Samhället måste oförtrutet jobba vidare med att fö-
rebygga och förhindra liknande händelser. Inga en-
skilda personer eller myndigheter kan ensamma ta
ansvaret utan det är ”vi alla” – poliser, socialarbeta-
re, lärare, ledare och inte minst föräldrar – ja, alla
vuxna, som bär ett gemensamt ansvar när händelser
av den här arten inträffar. 

Jag är dock fatalist och inser att även om vi alla
blir dubbelt så bra, eller till och med tio gånger bätt-
re, så kommer detta slags händelser tyvärr att inträf-
fa även i framtiden.
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 1. Regerande grupp senaste fyra
 åren 

 2. Barnprogram på SVT

 3. Tennisspelande Roger 

 4. Musikal med Skandinavien-
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 5. Land där 33 gruvarbetare
 sitter instängda på 688 m djup 

 6. Zlatans nya klubb

 7. Första halvan av HQ Bank

 8. Fotbollslag tränat av Henke 

 9. Andra halvan av HQ Bank 

10. Avgjorde VM-finalen i fotboll 

11. Skådespelande Noomi 
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Rot total entreprenad

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

Bygg naturligt – Bygg stenhus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi anpassar ert hus efter era önskemål! 
Boka gärna ett kundbesök där vi

tillsammans skapar ert framtida hem.
 

Vi bygger ert hus i lättbetong,  
ett naturligt och oorganiskt material 

0413–170 30 – www.orement.se

VÄLKOMNA att besöka oss på vårt kontor  
på Kvarngatan 14B, i ESLÖV!

Du kör väl
Inom hastighetsgränsen?

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

Läs mer på www.Trafikverket.se

Nykter?

Bältad?







Posttidning B
Avsändare:
SKÅNEPOLISEN
Sport och Fritid
Travbanegatan 12
213 77 Malmö
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Biotec kan idag erbjuda sina uppdragsgivare fackmannamässiga 

hantverkstjänster såsom 

Renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nyproduktioner. 

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

med professionella beställare, vilka är uteslutande privatpersoner, 

kommun, försäkringsbolag samt privata företag vilket även har format 

Biotec till ett modernt miljötänkande byggföretag. 

Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag. 

Med vänliga hälsningar Per Roth

                                                  Medlem i Brabyggare.se 

  Biotec Byggteknik                                               Tele : 040-212500 
  Flygledaregatan 3                                                               Fax : 040-212513

  212 39 Malmö                                                                biotec@telia.com

Biotec kan idag erbjuda sina uppdragsgivare fackmannamässiga
hantverkstjänster såsom:

Renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nyproduktioner.

I 20 år har vi byggt upp en verksamhet där vi är vana att samarbeta med 
professionella beställare, vilka är uteslutande privatpersoner, kommun, 
försäkringsbolag samt privata företag vilket även har format Biotec till 

ett modernt miljötänkande byggföretag.

Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag.

Med vänliga hälsningar Per Roth 

Medlem i Brabyggare.se

Biotec Byggteknik

       

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


