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Tiden rinner iväg och nu är som-
maren över. Jag hoppas att ni alla 
haft en skön och njutbar semester. 
Trots sommarmånadernas inslag 
av regn och rusk har det säkert 
ändå funnits utrymme för mycket 
friluftsliv. Fördelen med en reg-
nig sommar är ju att årets svamp-
säsong kan bli något utöver det 
vanliga. Nu väntar många uppfris-
kande turer i skog och mark med 
bär- och svampkorgen fylld av na-
turens läckerheter. Att sedan efter 
den sköna skogsturen premieras 
med en macka med nystekta kan-
tareller gör livet till något alldeles 
speciellt.

Träning kan bedrivas på många 
sätt. Många av er har avancerade 
va rianter där några gör riktiga elit-
satsningar. För en elitidrottare är 
uppföljning av träningsdoser och 
resultat något nödvändigt och helt 
naturligt. Nu finns det bra möjlig-
heter även för oss andra att på ett 
enkelt, och faktiskt riktigt roligt, 
sätt hålla koll på våra aktiviteter. 
Själv fastnade jag för en telefon-

app som heter Runkeeper. (Run-
keeper är bara ett exempel, det 
finns många andra liknande appar)  
Här kan jag välja mellan olika akti-
viteter och sedan håller appen ge-
nom GPS-signalen reda på min ak-
tivitet och hur många kalorier som 
jag förbrukat. Var 5:e minut hörs i 
mitt fall en röst från telefonen som 
redovisar hur långt och hur fort 
jag gått dittills.  Jättebra stöd och 
jag måste erkänna att ett visst mått 
av tävling mot mig själv infann sig 
ganska omedelbart. Den som vill 
kan dessutom spara alla sina akti-
viteter med data och kartbild och 
se hur förmågan utvecklas. Testa – 
det är himla kul.

Slutligen måste jag återigen slå ett 
slag för möjligheten till  fys-tester 
och friskvårdssamtal med våra 
duktiga inspiratörer och konsulen-
ter. Ta den – det kan bli årets in-
vestering.

Ulf Sempert
Ordförande MPGI

Har du varit inne på 
vår hemsida?

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

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

ALARMPÅGARNA

Alarmpågarna i Skåne AB
Storgatan 35
233 31  SVEDALA
Kontor: 040-94 33 00

E-mail: mattias@alarmpagarna.se
www.alarmpagarna.se

ALARMPÅGARNA

0722-11 56 36
Mattias Westlin
Sälj- & Marknadschef

Telefax: 040-40 00 30

Ring oss för mer information, 
040-22 07 33 alt. 0708-41 42 94

Myselda  
för cirka 
15 öre i 
timmen

Skapa stämning i ditt hem med en elektrisk öppen spis eller braskamin. 
Bestäm själv om du vill ha värmen på eller bara njuta av de vackra 
lågorna. Billig driftkostnad, ca 1,20 öre/timme med värmen på och 
ca 15 öre/timme utan värme. 

Elektriska öppna spisar och braskaminer

Utställning – Bronsyxegatan 9B, Fosie i Malmö, ing. K, www.kassahuset.se
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patrullerade i godan ro den aktuella 
söndagskvällen då han fick syn på 
elefanterna, som tryckte in skyltfön-
ster och skrämde folk.

Den unge Anebratt hade svårt att 
bli trodd då han ringde in på larmskå-
pet. Skötaren fick så småningom sina 
pengar och de väldiga djuren samla-
des in. Detta är den sanna historien, 
som skrivaren av dessa rader hört 
från Anebratt en sen timma på en ut-
sättningsfest i hans hem.

Om det var vid mötet med elefan-
terna han fick spasmatiska huvud-
ryckningar, vet jag inte. Men han 
fick en komplimang av polismästare 
Luning, då han åkte polisbil med Ane-
bratt en gång. Ryckningarna uppfat-
tades som hälsningar. Den karlen han 
känner ju alla i stan berömde en im-
ponerad polismästare.

Möte med prins Bertil
Bror Nilsson, såg ut som en åldrad 
tjurfäktare. Då han ofta skrattade 
lyste guldtänderna i hans solbrända 
vänliga ansikte. I det svarta poma-
dade håret låg en spikrak bena och 
på hans uniform syntes inte ens ett 

mjäll. Bror var noga med att för en ny 
kollega berätta om att han hade vak-
tat kungen på Sofieros slott i många 
år. Speciellt förtjust var han i prins 
Bertil.

Brors fru kom upp med ett smör-
gåspaket till sin Bror en gång, då 
plötsligt prins Bertil kom nerälgande 
från slottet. Han hade slut på cigaret-
terna och fick låna av Bror. Frun im-
ponerades storligen. Tänk där stod 
hennes Bror och rökte tillsammans 
med prinsen!

Så småningom lärde jag mej att 
skilja på Bok-Olle, Park-Olle och Surf-
Olle och att den bistre mannen Gäd-
da, som också kallades för ”fem bok-
stäver och smyger i vassen”. 

Dessa gentlemän besatt en enorm 
kunskap och var ett gemytligt uni-
versitet för oss 125–150 unga fot-
patrullerande, som tryggade 
ordning och säkerhet i Malmö 
genom att var ute bland folk. 

Och det har varit roligt 
nästan jämnt tycker, Per Jy-
strand alias JYET 

PS; Det hade varit trevligt 
om läsarna hört av sig med 

synpunkter, kommentarer eller bidrag av 
historier! I vårt specifika yrke finns gott 
om material som förtjänar publicitet! 
Kontakta Thomas Stenbeck (Kuten) för 
vidarebefordran! Hans mailadress och te-
lefon finner Du i Skånepolisen! DS

Jag har länge undrat varför jag om-
placerades i början på 1967. När jag 
avlagt examen i konstapelklassen pla-
cerades jag på andra vaktdistriktet i 
Malmös östra regioner. Efter en må-
nad hamnade jag istället på VD 1, dvs 
väster om Amiralsgatan och på David-
halls polisstation. Troligen kungjordes 
detta på anslagstavlan och kunde inte 
ifrågasättas. 

Berodde det på för många egna ini-
tiativ? Som när Åke Mårtensson och 
jag fotpatrullerade på morgonpassets 
första timmar på Värnhemstorget.

Den 1 januari 1967 infördes lagar 
om att man måste gå på övergångs-
ställen och i närheten av gatukors-
ningar. För att göra övergången mjuk 
skulle vi poliser dela ut lappar med 
information.

Efter att ha delat ut några lappar 
till frusna malmöbor träffade vi på 
”La Paloma”. Han var nyfiken av vårt 
arbete och Åke gav honom våra lap-
par.

La Paloma var inte som andra. Han 
hade ett aplikt utseende och bar en 
båtmössa snarlikt en polisdito.”La 
Paloma” hade fått sitt namn efter 
att ha gjort ett inbrott i en klockaf-
fär och gömt sig i en park. Bytet blev 
ett väggur som spelade den välkända 
melodin ”La Paloma”. När han göm-
de sig i ett buskage började klockan 
spela och letande poliser kunde spåra 
det spelande stöldgodset. Nu åter till 
Värnhemstorget där La Paloma ener-
giskt delat ut lappar till malmöborna 
efter att ha gjort honnör med svung 
och stirrat på dem. Han sökte upp 
oss när lapparna tagit slut. Åke rådde 
honom att gå in på polisstationen vid 

Grangatan och fråga efter kommissa-
rie ”Umpa Bumpa”. Vi behövde inte 
fråga efter honom någon timma se-
nare. Vi möttes av den alltid solbrän-
de och väldige chefen ”Umpa Bumpa” 
i ingången. Han läste lusen av oss.

Andra orsaker
Eller rapporterade jag för lite. Man 
hade rörliga styrkor som tävlade om 
att skriva flest rapporter. De stora 
stjärnorna på det området hade varit 
radarparet Rubb och Stubb. 

Men jag saknade inte vaktdistrikt 2. 
Lundavägen, Sallerupsvägen, Nobel-
vägen, Värnhemstorget… trist, trist.

Nu och gamla tider hade det fun-
nits inrättningar som man inte ville 
ha någon annan stans i Malmö, näm-
ligen:

Östra Sjukhuset, fängelset och Spil-
lepengens soptipp. På Zenithgatan 
vid dagiset hade funnits en avrätt-
ningsplats och i Gerlach park en kyr-
kogård för straffångar och självmör-
dare. Gula faran på S. Bulltoftavägen 
och Cylinderhotellet på Vattenverks-
vägen var adresser som man inte åkte 
till som polis utan stöttning.

Väl på första distriktet fick man 
som extring välja på februari eller 
november i sin semesterplanering. 
Jag tog februari, eftersom jag nog 
inte var kvar så länge som till hösten. 
Trodde jag. Det blev 43 år…

Jag åkte med Svidde Larsson och 
Putte Karlsson till Kanarieöarna för 
att slicka såren efter 1 månad på VD 2.

Jag hade sällskap med kvarters-
polisen Rune Palmé upp för backen 
mot intaget på David hall min första 
arbetsdag efter semestern. Vi pas-

serade SHM 5, dvs LKC. Fönstret till 
tvårummaren var öppet. En radio-
bilspatrull fick ett känsligt ärende 
av radioexpeditören Roland Roland. 
Han förtydligade sina anrop genom 
att upprepa dem. Fönstervägen var 
ett sätt att lura radioamatörerna, 
som annars hade polisradio och koll 
på vår verksamhet. Deras nyfikenhet 
drev dem till olika brottsplatser.

När vi kom in i fikarummet såg vi 
ett gäng äldre polisassistenter Social, 
dvs kvarterspoliser. Malmö var först i 
landet med den verksamheten.

Tage Bråhagen frågade om vi sett 
en häst utanför cykelavdelningen. 
Han fortsatte, att det varit en full 
ryttare som ridit omkring på stan. 
Hästen var väl nykter inflikade Oscar 
Kratz med ett bullrande skratt. Han 
och Tage var nöjda med att det var 
lugnt i deras områden, Möllevången 
och Gamla Väster. Vakthavande och 
spexaren Rolf Ekman förtydligade 
med att det var Berno Karlsson och 
Bo Lundgren på SHM 526 som tagit 
fyllan på Hamngatan. Berno hade ta-
git hand om hästen och ryttaren åkte 
radiobil.

Elefanter på rymmen
Hamngatan, det var ju där Anebratt 
träffade på elefanterna, kommen-
terade Kratz. Jag var pikébefälha-
vare då. Vi trodde det slagit runt för 
”Nickebratt” som han kallades. En 
elefantskötare hade inte fått någon 
lön på 7 månader, då cirkusen hade 
vinteruppehåll på Kulladal. Under 
transporten till järnvägsstationen 
surnade skötaren till och släppte 5-8 
elefanter vind för våg. Anebratt fot-

Om när jag blev ett omplaceringsfall.

Grattis!
Nya vinnare i ”Rör-på-dig”-tävlingen
Följande personer har vunnit varsin t-shirt. Meddela underteck-
nad din storlek och vilken färg du önskar. T-shirtarna är nor-
mala i storlekarna. Finns svart (herrmodell, raka i modellen) och 
röda (dammodell, insvängda i midjan) att välja bland.

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

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

Lycka till önskar Liselott Hedenskog, Hälsoutvecklare

DRAGNINGDRaGNING
 i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Caroline Hallberg, PONV
Eva Johansson, LOA
Ingrid Johansson, stabsavd.
George Larsson, stabsavd.
Eva hall, PONS
Hans Bengtsson, POSS
Elisabeth Lindau, PONS

Sara Lönnborg Törnblad, stabsavd.
Anne Mårtensson, POSS
Jan-Eric Boo, LK
Tommy Carlsson, LK
Bengt Axel Svensson LK, Hgb
Catarina Olofsson, PONV
Maria Blom, 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.

MINNESALBUMMINNesaLbuM
Ur ett
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uTMaNINGaRNas uTMaNING
Ja, så skrev Kalmar Triathlon på sin 
hemsida inför det stundande järn-
mannaloppet i augusti. Visst är man 
väl lite till mans nyfiken på vad man 
som människa kan/orkar prestera om 
kroppen får vara hel och utan skador. 
Många med mig har säkert ställt sig 
frågan, ”var går min gräns?”. Det är 
dock sällan eller aldrig man får möj-
lighet att verkligen få vetskap om 
vad man egentligen mäktar med rent 
fysiskt (eller psykiskt också för den 
delen).

Då min bror i början av detta år fö-
reslog att vi tillsammans skulle ge-
nomföra Kalmar Triathlon frågade jag 
honom genast om han visste vad han 
gav sig in på, om han verkligen insåg 
hur mycket träning det skulle krävas 
för att kunna genomföra loppet. Jag 
har tidigare i livet sprungit 2 maror 

och ett stort antal halvmaror. Jag har 
dock aldrig vid något av dessa tillfäl-
len värmt upp med 3,8 km simning i 
havet eller 18 mil på cykel. Jag måste 
dock medge att tanken över att ”göra 
en IRONMAN” vägde så pass starkt 
att jag bestämde mig för att få tänka 
på saken. Framför mig hade jag, vid 
denna tidpunkt på året, Vasaloppets 
Öppet Spår, och tränade för tillfället 
inför detta lopp som skulle gå av sta-
peln i slutet av februari. Det hade gått 
6 år sedan jag senast körde Öppet Spår 
och det var här och nu detta lopp som 
gällde. En eventuell start i Kalmar Tri-
athlon fick faktiskt vänta på sin tur. 
Öppet Spår genomfördes och vardags-
motionerandet hölls vid liv. 

Bestäm dig nu
Man kan säga att det var någon gång 
i april som jag bestämde mig för att 

ge det hela en chans. Jag hade hittills 
under året kört en del rullskidor, av-
verkat mina löprundor, cyklat till och 
från arbetsplatsen, styrketräning nå-
gon gång då och då.

Jag får väl anses ha haft en god kon-
dition vid denna tidpunkt MEN jag var 
väl medveten om att jag var tvungen 
att kraftigt öka längden på samtliga 
träningspass under de närmsta må-
naderna. Jag fick möjlighet att låna 
en ”riktig racer-cykel” av min bror. 
Jag investerade i nya löparskor efter-
som de gamla var nersprungna. Här 
kan jag bara tillägga att det är a och 
o att ha riktiga löparskor som passar 
just sitt eget löpsteg. 

Cykelträningen påbörjades med en 
blygsam 5-milare för att efterhand 
utökas till att bli mellan 10 och 14 mil 
per cykeltillfälle. Även löpträningen 
intensifierades under de månader 
som fanns kvar att träna på tills det 

IRONMANIRONMaN

Kalmar Triathlon

Årets upplaga av blodomloppet gick 
som vanligt av stapeln på Helene-
holms idrottsplats i Malmö med in-
riktning på den så viktiga blodgiv-
ningen. Loppet som gick i strålande 
väder har blivit en riktig folkfest med 
närmare 7 000 deltagare. Orkester 
som underhöll från scenen,  under 
och efter loppet en trevlig musikkår. 
Som avslutning en imponerande syn 
när hela fotbollsplanen var fylld med 
picknickgäng. Simrishamnspolisen 
ställde som vanligt upp med ett mix-
at 5 mannalag på 5 km (vars exakta 
längd efter ändrad bansträckning är 
5,6 km) som gav följande resultat:

Plats Namn Tid
135 Carl Johan Killeslätt 29.13
 94 Anette Glad 29.24
159 Magnus Andersson 30.07
157 Liselott Rudbecker 30.41
341 Bengt Andersson 35.14

Text & foto: Bengt Andersson

BLODOMLOPPET 2011bLODOMLOPPeT 2011

Heleneholms idrottsplats, Malmö

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

Den idrottsförening där artikelförfattaren tillhör erhåller således
ett bidrag att användas till valfritt ändamål.

Tips när man skriver!
Lägg gärna in någon mellanru brik i texten för att lätta upp den. Glöm inte
ange vem som skrivit artikeln och beskriv (kort) vad bilderna föreställer,
eller vilka personer som är med på bild. Thomas Stenbeck / red sekreterare.

ersättning för skrivna artiklar

Kl 05.50 Incheckning i startområdet
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i Kalmar. Detta besked kom givetvis 
som en tråkig nyhet eftersom det 
var han som var upphovsman till att 
jag numera tillbringade all min fritid 
åt att träna. Det positiva var att han 
hade för avsikt att följa med till Kal-
mar och coacha mig. Detta, kan jag i 
efterhand säga, var väldigt värdefullt. 

Med tanke på att nästan all fritid 
ägnades åt träning så kom trädgår-
den hemmavid i andra hand. Sköt-
seln av denna får anses vara kraftigt 
eftersatt denna sommar, av förklar-

Träna växlingar
Från en nära anhörig (min fru) fick 
jag höra att ”du borde nog träna lite 
växlingar” dvs att efter ett cykelpass 
direkt byta till löparskor och springa 
en runda. Detta visade sig vara oer-
hört nyttigt för kroppen som efter 
ett antal mil på cykel är ganska stum, 
framför allt i benen. Den som provat 
vet vad jag talar om. Det tar några km 
innan man vant sig vid löpningen, 
därför var denna typ av träning guld 
värd.

Viktigt i sammanhanget är också 
att man tränar på att äta och dricka 
under pågående träning. Man förbru-
kar en hel del energi då kroppen ut-
sätts för en kraftansträngning. Denna 
”förlorade” energi måste fyllas på 
kontinuerligt under ett längre lopp. 
Det kan dock för vissa individer vara 
svårt att inta föda under exempelvis 
löpträning men att träna på detta 
moment innan Dagen-D förbättrar 
chanserna till att det skall lyckas. 
Idag finns det dessutom suveräna 
produkter i handeln som man kan 
bära med/på sig vid träningstillfället 
såsom vätskebälte, snabba flytande 
kolhydrater, tabletter innehållande 
salter och mineraler osv. Enligt mitt 
tycke oumbärligt för en långdistansa-
re (om jag nu får kalla mig för sådan).

Anmälan till ”IRONMAN”
Även om jag nu redan i april var be-
redd att ge det hela en chans så tänk-
te jag avvakta med att anmäla mig till 
loppet. Jag var väl en aning orolig för 

hur kroppen skulle tåla mängden av 
träning som jag hade framför mig. 
Dessutom kostar det en rejäl slant 
för att få delta. Tidigare har jag haft 
problem med vaderna. Detta pro-
blem avhjälptes med de numera så 
populära kompressionsstrumporna 
(ej att förväxla med de som finns på 
apoteket). Sedan jag började använda 
dessa strumpor har mina vadbekym-
mer minimerats drastiskt. Kan verk-
ligen rekommendera denna typ av 
strumpor som under loppet i Kalmar 
användes av en stor del av 
deltagarna.

Anmälan till loppet gjor-
des i mitten av juni. NU 
gällde det, NU var det på 
riktigt! Kom igen nu An-
ders… Träningen flöt på 
bra. Grannen därhemma 
måste, vid minst ett till-
fälle, undrat om jag hade 
alla får hemma då jag efter 
att ha cyklat i några tim-
mar genast bytte om och 
gav mig ut joggandes på 
landet i ytterligare ett par 
timmar. Jag råkade möta 
honom vid både start och 
växling. Känner mig fak-
tiskt skyldig honom en 
förklaring till mitt uppträ-
dande! 

Ensam till start
Brorsan min gav besked 
om att han var skadad och 
därför ej kunde ställa upp 

var dags att bekänna färg. De långa 
rundorna gjorde sig påminda i ett in-
tag av allt större måltider (inget ont 
som inte för något gott med sig). Då 
jag under min ungdom varit aktiv 
simmare i Malmö Simsällskap och 
Malmö Kappsimningsklubb tänkte 
jag att simträningen inför Kalmar 
gott kunde få komma igång lite se-
nare eftersom detta borde jag ju 
kunna, ELLER? Premiären gjordes i 
början på juni på Kockum Fritid. Ef-

ter att ha simmat 200 meter var jag 
alldeles stum i armarna. Skam den 
som ger sig. Då jag slutligen gick upp 
ur bassängen efter mitt premiärdopp 
så hade jag faktiskt lyckats avverka 
3800 meter. (mentalt var detta bra 
eftersom simningen i Kalmar är 3860 
meter). Detta träningspass åtföljdes 
av ytterligare ett antal pass. Det var 
med stor belåtenhet som jag konsta-
terade att jag ganska snabbt hämtade 
hem orken vad gäller simningen. Våt-

dräkt införskaffades, det gällde ju att 
träna realistiskt så några pass i havet 
blev det också. Vid ett tillfälle la jag 
mitt träningspass mellan bryggorna 
på ”Ribban”. Vädrets makter var inte 
riktigt goda denna dag men vad gjor-
de det, det kunde ju bli likadant väder 
i Kalmar om det ville sig illa. Det var 
jag, min far som tittade till mig med 
hjälp av kikare samt en äldre dam på 
plats längst ute vid T-bryggan. Träng-
seln var obefintlig.

Strax före starten.

Målgång simning.

Efter simning kom cykling.

Äntligen på väg. Trädgårdshjälp.
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varv på en 6-mils runda. Vid varje 
varvning passerades växlingsområ-
det och den fantastiska publiken. Det 
gick till så att man cyklade ”3 mil ut” 
för att sedan ute på vischan, vid en 
kontroll, vända tillbaka för att cykla 
”3 mil in”. Stora delar av banan kan-
tades av publik, troligtvis fanns det 
många anhöriga på plats som ville 
heja på de sina. Det var en fantastisk 
stämning utefter banan. Vätske- och 
mat-depåerna var väl tilltagna och 
återfanns vid jämna mellanrum längs 
vägen. Kan bara konstatera att servi-
cen under loppet var kanonbra. Efter 
att ha cyklat mina 18 mil var det dags 
att växla till löpmomentet. 

Bara ett Marathon kvar
Det är fantastiskt vad man kan lura 
sin kropp under fysisk press. Då jag 
närmade mig målgång på cykelmo-
mentet tänkte jag flera gånger att 
”Nu är det bara maran kvar, sedan 
är du i mål Anders”. Samtidigt var 
jag nöjd och lättad över att cykelmo-
mentet gått så pass bra som det gjort. 
Inga tekniska missöden såsom punk-

liga skäl. Min fru har gjort så gott hon 
kunnat, dessutom har våra två hun-
dar varit väldigt behjälpliga och gjort 
ett och annat hål i marken också.

Dagen D
Efter att ha sovit (okej då, tillbringat 
natten) på Hotell Scandic i Kalmar 
så ringde klockan exakt 04.30 lördag 
morgonen den 6 augusti. Så här dags 
på morgonen serverar man inte fru-
kost på hotellet men vad gjorde det 
då det i min kylväska låg en tub med 
500 gr risgrynsgröt och väntade på 
mig (låter kanske inte så mycket men 
med nästan en veckas kolhydratladd-
ning innan tävlingsdagen så var detta 
helt perfekt avvägt). Den goda ener-
girika gröten sköljdes ned med vatten 
och vips så var jag beredd att bege 

mig till incheckningen vid start- och 
växlingsområdet vid Elevatorkajen i 
Kalmar. Väl på plats packar varje del-
tagare upp och förbereder sin utrust-
ning så att den finns tillhands i den 
ordning man själv önskar. 

Nu var stunden inne, nu var det 
verklighet. Förväntansfull till tusen 
inför det som väntade mig. Skulle 
min kropp hålla, lår, knän, vader och 
leder ? Min största farhåga var dock 
att få tekniska problem med cykeln 
som punktering eller liknande. Skulle 
allt klaffa?

Det är svårt att beskriva känslan 
som infann sig i startområdet. Man är 
så totalt fokuserad på vad som skall 
hända de närmsta timmarna. Stäm-
ningen bland deltagarna var på topp. 
Vädrets makter hade gjort sitt bästa 
och solen var sakta på väg upp över 

Kalmarsund, ”simturen” närmade 
sig. Även den till antalet stora publi-
ken hade hittat till starten. Eftersom 
Kalmar Triathlon har SM-status så 
ljöd nationalsången ur högtalarna 
strax innan startskottet brann av 
kl 07.00 och släppte iväg nästan 800 
förväntansfulla, blivande järnmän/
kvinnor. Måste erkänna att rysning-
en längs ryggraden kändes rejält då 
nationalsången spelades, den fick en 
att känna sig taggad långt ut i finger-
spetsarna. 

Varvbana
Varje moment av de tre olika gre-
narna genomförs så att man varvar 
vid start- och växlingsområdet. Sim-
ningen bestod av 2 varv på en bana 
ute i Kalmarsund. Starten sker vid 
”Kattrumpan”. Eftersom det ofta kan 
vara ganska kallt i Kalmarsund har 
man infört att bärande av våtdräkt 
är obligatoriskt vid start i tävlingen. 
Simningen ”flöt” på bra och mål-
gången för min del skedde tidigare än 
vad jag vågat hoppas på. Den trängsel 
som fanns vid början av loppet tun-
nades sakta men säkert ut ju längre 
loppet pågick. Jag klev i land på 103:e 
plats med tiden 1.08.

Växling till cykel
Efter att ha avverkat simningen tog 
man sig tillbaka till växlingsområdet 
vid Elevatorkajen och sökte upp sin 
egen lilla plätt med tillhörigheter. Eli-
ten, eller proffsen som de också kall-
las växlar till cykling på en bråkdel 
av en sekund. Nåja, något överdrivet 
men otroligt vad snabba de är. Själv 
tog jag ganska god tid på mig. Får ju 
tänka på att det var första gången jag 
ställde upp här, man ville få med allt 
och inget glömma. Mitt mål var ju att 
genomföra hela loppet, innan snöret 
drogs, helst på en tid under 13 tim-
mar. Jag hade ju faktiskt 18 mil på 
cykel framför mig. Passade på att äta 
en macka med saltgurka som jag för-
berett innan starten. Smakade väldigt 
gott efter simturen i Kalmarsund. 

Slingan på cyklingen bestod av 3 

1:a varvet avklarat.
Banan och saltgurka, mums.

Sista varvet. Kom igen!

Jag har väntat så länge på den här dagen.
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tering eller annat strul. Reglerna är 
ju sådana att man inte får ta hjälp 
av någon utifrån överhuvudtaget. 
Man är tvungen att själv reparera ett 
eventuellt fel på cykeln eller att själv 
byta slang osv. Bryter man mot detta 
och blir påkommen så diskvalificeras 
man.

Löpslingan bestod av 3 varv på en 
14 km slinga. Samma upplägg här 
som i cykelmomentet, ”7 km ut” och 
”7 km in”. Loppet avverkades dels i 
stadsmiljö men också i en väldigt na-
turskön del av norra Kalmar. Även 
här fanns det mycket publik som 
ivrigt hejade fram deltagarna. Vid 
varvningen på Elevatorkajen erhöll 
varje löpare en färgad gummisnodd 
att sätta på handleden. Efter första 
varvet fick man en grön, efter andra 
varvet var färgen röd. Detta för att 
funktionärerna skulle kunna se vilka 
löpare som skulle lotsas in på mål-
rakan och målgången. dvs de löpare 
som avverkat sina 3 varv på banan. 
Kan lugnt säga att jag var sååååå nöjd 
då jag påbörjade mitt sista varv efter-
som jag nästa gång jag kom tillbaka 
till Elevatorkajen skulle lotsas in mot 
målgången. Under det sista varvet 
kände jag att all ”pannbens-träning” 
i ur och skur gett det resultat jag öns-
kat mig.

Äntligen
Nu var det dags. Speaker-rösten bör-
jade höras någon kilometer ifrån 
mål. Det närmade sig med stormsteg, 
förlåt jag menar stumma små steg. 
Känslan av att springa på målrakan 
med målportalen i sikte går inte rik-
tigt att beskriva. Att springa i mål i 
en fullängdstriathlon till tonerna av 
Kenta Gustafsson´s låt ”Just idag är 
jag stark” går inte av för hackor. Rörd 
inombords över att ha genomfört en 
”IRONMAN”, Utmaningarnas Utma-
ning. För övrigt fortsätter Kentas låt 
med texten ”Jag har väntat så länge på 
just den här dan”.

Då jag efter loppet skulle hämta ut 
mina tillhörigheter från målområ-
det visade det sig att min cykel stod 
på sock, bakdäcket var helt platt!!! 
Jag fick nästan hjärtat i halsgropen 
tills jag insåg att loppet ju var över! 
Snacka om att jag varit fokuserad 
över att detta inte fick hända. Vilken 
tur jag haft som klarat mig från punk-
tering under loppet. Har visserligen 

tränat slangbyte på hemmaplan men 
det var skönt att slippa detta moment 
under tävlingen i Kalmar.

För den som undrar kan jag nämna 
att jag sprang i mål på sluttiden 12 
tim och 41 min. En tid jag kalkylerat 
med och som jag är väldigt nöjd med 
eftersom man satt maxtiden för att 
fullfölja loppet på till tiden 15 tim, se-
dan tas man av banan. 

Det vore fel av mig att påstå an-
nat än att man är trött efter att ha 
tillbringat så många timmar utefter 
Triathlon-banan MEN jag trodde helt 
ärligt att jag skulle vara mer ”vinga-
bruten” än vad jag var. Otroligt, el-
ler hur? Visst, kraftig träningsvärk i 

några dagar. Men det kan man ju ta 
för att kunna kalla sig ”Järnman” res-
ten av livet.

Nya utmaningar? Det lär finnas en 
trippel IRONMAN-distans MEN det 
har jag lovat min fru att ej ge mig på! 
(eller man kanske skulle ge det en 
chans!!!???)

”NEJ!” skriker min fru ”Aldrig i li-
vet!”

sträckorna i en ”IRONMaN” är:
sim ning 3860 meter
cykling 180,2 km
löpning 42195 meter

Anders Mattisson 
LK / Gränspolisenheten

Målfoto Kalmar.

Min planerade cykeltur började på 
Nordkap och gick vidare söderut längs 
Norska kusten. Jag var införstådd med 
att det skulle bli både färjeturer över 
fjordar och cykelturer genom tunn-
lar. Tanken var att jag skulle hålla 
mig längs kusten, passera alla Norges 
kuststäder till fyren Lindesnes på syd-

kusten. Därefter vidare över Jylland, 
Själland till Köpenhamn för att ta tå-
get över sundet och en avslutande cy-
keltur till slutmålet - Lund. Lätt som 
en plätt!

Hur som helst så blev det en härlig 
cykeltur på 37 dagar på omkring 310 
mil. Kroppshyddan minskade med 10 

kilo. Jag har alltid sagt att Sverige är 
vackert, men Norge ligger verkligen 
inte långt efter. Fjordarna med sin 
kust, alla kobbar och skär. Fjällen med 
sina glaciärer, karg och ödslig natur, 
det var verkligen en härlig upplevelse. 
Bara vänliga och trevliga människor 
träffade jag under cykelturen.

RESESKILDRINGResesKILDRING

En cykeltur från Nordkap till Lund



själv på mitt gasolkök. Det blev kanske inte så kuli-
nariska rätter, men jag försökte variera mig. Varje 
morgon blev det gröt, kaffe och bröd. Visst stannade 
jag till och käkade både pizza/hamburgare eller an-
nat gott. Då blev det ofta även en starköl därtill. När 
jag stannade och tillagade min mat brukade det vara 
på någon rastplats, eftersom där fanns både bord 
och bänkar. Jag bodde även på Hostel och i hytter 
och vid de tillfällena blev det som regel bättre mat-
hållning. Då köpte jag både fisk och skaldjur och det 
kunde också bli ett glas vin.

På tal om boende så bodde jag en natt på Bibel-
skolan i Tromsö. Jag sov ensam i en stor sovsal. Det 
var billigt och så hade jag dessutom fri tillgång till 
hundratal biblar.

Lofoten.
Jag kom till Lofoten i sydvästliga stormvindar och 
med kraftigt regn. Således hade jag det rakt i nosen. 
På bron på Vesterålen var vindbyarna så kraftiga att 
jag var rädd att blåsa i plurret, så jag ledde cykeln 
över bron Träffade en cyklist på ett friluftscentrum 
där jag torkade och tinade upp med fika framför en 
sprakande brasa. Långfärdscyklisten var en student 
från Paris. Varför hon gjorde uppehåll när hon hade 
medvind förstod jag inte då. Har tänkt på det senare. 
Så gott hon hade det med att sitta framför brasan 
och läsa en bok och bara höra vinden tjuta utanför!!! 
Själv gav jag mig ut igen och fortsatte till Sortland 
där jag hyrde in mig hos en pensionerad postmäs-
tare och hans fru. Frukosten hos det gamla paret var 

Nordkap och Finnmarken
Jag landade med cykel och packning i Kirkenes och 
tog sedan Hurtigrutten till Honningsvåg. Framme 
klockan 05.30 varefter jag cyklade de 4 milen norrut 
till Nordkap. Nordkap 71 grader nordlig bredd och 
308 möh. Köpte ett diplom och tog en fika. Jag hade 
tur med vädret och det var utmärkt sikt. Ett par fina 
monument utanför huvudbyggnaden. Landskapet 
på Mageröya var som ett månlandskap. Inte en till-
stymmelse till växlighet.

Från Honningsvåg finns numera en tunnel, 6,8 km 
lång och 212 muh till fastlandet. Det var inte cykel-
förbud i tunneln men på turistbyrån avrådde de från 
att cykla. Det gick inte fler bussar genom tunneln 
denna dag, så det var inte mycket att välja på. Snacka 
om jobbiga tunnlar. Först brant lutning nedåt varpå 
det planade ut innan uppstigningen började. Detta 
var min första tunneln, många fler kom det att bli 
framöver. Finnmarken och landskapet ner över Alta 
var i all sin ödslighet helt förtrollande. Alta är verk-
ligen inkörsporten till vildmarken söderifrån. Kan-
ske inte så höga berg, men kargt och med vild natur. 

Boende och mat
Nätterna tillbringade jag i mitt tält som jag slog upp 
på någonstans längs vägen. Det var skönt att krypa 
ner i en varm sovsäck på ett uppblåsbart liggun-
derlag efter en lång dags cykling. Jag satte normal 
”proppar” i öronen och hade bindel för ögonen, sen 
sov jag bra. Vatten hämtar man bara från något vat-
tendrag i närheten och maten lagade jag som regel 

12  
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km fågelvägen till Nordkapp eller 
Lindesnes.

Under cykelturen passerade jag 
genom alla de Norska kuststäderna. 
Tromsö med sina forskningsexpe-
ditioner, Ishavskatedralen. I Trond-
heim bodde jag på Studenternas 
Sommarhem uppe vid fästningen. 
Byggdes under kriget av tyskarna 
som manskapsbyggnad och har där-
för i folkmun kallats ”Bordellen”. Jag 
blev inhyst i källaren i en sovsal. Inget 
tjusigare, men okey. Har försökt vara 
så kulturell som möjligt, varför jag 
varit inom i Nidarosdomen och lite 
av varje. I Bergen bodde jag högt upp 
vid Flöibanan. Bergens gamla bebyg-
gelse, Rosenqrants Tornet, Bryggan 
mm. De gamla tyska köpmanshusen 
blev omdöpta efter kriget. I kulturhu-
vudstaden Stavanger var hela inner-
staden var ett stort byggprojekt. All 
gatsten skulle läggas om till granit. I 
de större städerna bodde jag som re-
gel på vandrarhem och kunde då laga 
till lite bättre inhandlad mat som fisk 
eller skaldjur. På kvällarna blev det 
som regel en tur till centrum för en 
öl och kolla folket. Jag vet inte hur 
mycket som blev bombat i städerna 
under kriget, men i Kristiansund be-
rättade en ”gammal” farbror om hur 
de tyska bombplanen kom i våg efter 
våg och bombade stadens centrum. 

Rv 17 - Atlanthavsveien
- Nordsjöveien
Kustriksvägen 17 sträcker sig från 
Bodö till Trondheim och som det stod 
i broschyrerna ”en naturskön och 
kanske en av världens vackraste väg-
sträckning”. Den slingrade sig runt 
till kända och sevärda platser. På väg-
sträckan fanns det gott om rastplat-
ser. Atlanthavsveien var verkligen 
också ett kapitel för sig. Vilka broar 
och vägsträckning! Vägen började ef-
ter Bremsnes ner mot Farstad och den 
följde yttersta kustbandet i alla dess 
svängningar med åtta broar och var 
nästan en mil lång. Kan tänka under 
vintern, när stormarna ligger på, hur 
vattnet skummar över vägen.  Otro-
ligt vackert. På många platser stod 
fiskare och prövade lyckan. Det nap-
pade också och det var inga småfiskar 
de fick upp. Varningsskyltar upplyste 
och varnade bilisterna om alla fiskare 
på broarna och längs vägen. Naturen 
var som Bohuslän och tänk er då att 

min cykelfärd följde jag 2 delfiner ute 
i fjorden som hoppade och lekte.

Framemot kvällen slog jag upp mitt 
tält vid ett avbytarbås till en fotbolls-
plan i Glimfjord. Dagen därpå skulle jag 
genom Svartistunneln. En 7 km lång 
borrad tunnel genom glaciären. Cykel-
förbud och bussarna går inte, eftersom 
skolungarna har sommarlov. Det får 
således bli taxi. Tunneln var inte värre 
än någon av de jag cyklat igenom tidi-
gare, men längre och krokigare. Efter 
taxituren tog jag en båttur över fjor-
den vid Holland till Svartisen. Impone-
rande. Norges näst största glaciär och 
den når ända ner till 7 m.ö.h. 

Tunnlar och färjor.
Det var oräkneliga tunnlar jag har 
passerade. De gick både under fjordar 
och genom berg. Trots att de var job-
biga, var det praktiskt. Det var bara 
att välja om man skulle ta annan väg 
eller spara in ett antal mil. De tunnlar 
som gick ner under fjordarna var job-
bigast. De var relativt branta ner och 
upp och jag skulle nästan gissa på en 
lutning av 12 – 14 %. När man mötte 
eller blev passerad av en personbil el-
ler lastbil inne i tunneln var det inte 
något hastigt övergående brumman-
de. Nej det dånade! I de äldre tunn-
larna var det knappt nödbelysning 
längs väggarna, kallt, fuktigt och så 
droppade det från taket. Innan jag 
körde in i en tunnel och jag förstod 
att den var lång, var det bara att dra 
på sig en tröja. 

Det var inte många av tunnlar som 
hade ”vägren”, så det gällde att hålla 
tungan i rätt mun, när personbilar 
och lastbilar dundrade förbi. Saktade 
in gjorde de då rakt inte vid möte. I 
en tunnel på Sörlandet var det inte 
någon belysning och tunneln låg i ett 
nedförslut. Där kom jag i hög hastig-
het och körde rakt in i ett ”mört hål”. 
Trots att vägen dessutom svängde, 
gick det hela lyckligt. Färjorna var då 
rena himmelriket. Dels hade de som 
regel en kaffeservering dels kunde 
man passa på att ladda mobilen. Dess-
utom var det relativ billigt för cyklis-
ter och fördelen var också att man 
fick sitta ned och vila en stund. Jag 
for förbi Polarsirkelöya med färja och 
på land stod monument som utvisade 
passerandet av polcirkeln.

I Brönnöysund var halva sträckan 
avverkad till Lindesnes fyr. Alltså 840 

ett kapitel för sig. På frukostbordet 
var det framdukat nyplockade, mosa-
de och sockrade jordgubbar, ägg, sill, 
bacon, nybakat bröd, pålägg i alla dess 
former, fil, juice och mycket, mycket 
mera Alla gästerna satt runt ett stort 
bord i deras vardagsrum och värdpa-
ret sprang omkring och passade upp. 
Kungligt värre. Senare på dagen tog 
jag Hurtigrutten från Svolvär på Lofo-
ten över till Bodö på fastlandet. 

Saltströmmarna
och Svartisen
Kom till Bodö klockan 03.00. Det var 

bara jag och halvfulla norrmän ute 
vid den tiden på dygnet. Cyklade till 
campingen vid Saltströmmen där 
jag kollade tiderna när strömmarna 
under dagen var som starkast. Vilka 
krafter! Var 6:e timma rusar 400 milj. 
kubikmeter vatten genom sundet med 
20 knops hastighet. Virvlar på 10 me-
ter i diameter. Folk står på stränderna 
och fiskar och napp får de. På efter-
middagen vänder sedan vattnet och 
strömmar ut med samma kraft och 
hastighet i havet. Ebb och flod i Nor-
ge var uppemot metern. Trakten var 
mycket kuperad med vattenfall, skog 
och mycket blommor längs diken. På 

Vad har jag gett mig in på?
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vägen letade sig mellan kobbar och 
skär ända ute i yttersta kustbandet. 
Kom fram till Bud. Här fanns en av 
många gamla tyska försvarsanlägg-
ningar, Ergans Kustfort. Inte bara här 
utan i stora delar av Norska kusten 
verkade vara som en Schweizerost 
med alla tunnlar och fort. 

Mitt omdöme om vägarna och cy-
kelbanorna i Norge var att de var i 
mycket gott skick med fin belägg-
ning. Nu pratar jag inte om lutningen 
på vägen utan vägens skick. Bra as-
faltvägar och på de flesta platser med 
separerade cykel-/gångbanor. Jag vet 
inte på något ställe att jag behövde 
vara observant på hål i vägbanan, typ 
tjälskador. Jag tänker då närmst på 
vägarna hemma i tjäl-Småland. Där 
gäller det att inte släppa blicken från 
vägbanan, för det är inte roligt att 
oförberedd köra ner i ett av dessa hål. 
Ibland kunde det emellertid hända 
att en cykelbana, bara helt sonika tog 
slut i en trädgård. Då hade den ”hop-
pat” över och fortsatte på andra sidan 
av vägen. Det gällde således att vara 
med och planera lite framåt. 

På min väg över Karmöy cyklade 
jag på en slingrande skogsväg fram 

till Skudeneshavn. En stad som av 
norrmännen utsetts till den mest ge-
nuina, vackraste och bäst bevarade 
fiskeläget. Vilken stad! Bilder från 
gränder och bryggor hade gjort sig i 
vilken fototidning som helst. 

Sörlandet.
Rastplatser på sydvästra landsändan, 
Jären lyste med sin frånvaro. Det blev 
att laga mat vid trottoarkanterna eller 
i någon av de få busskurer jag kunde 
leta upp. Norges boskapsdistrikt och 
det kan jag intyga eftersom det bara 
luktade koskit. Trakten var platt och 
stenig och med inhägnade kohagar 
så långt man kunde se. På sina ställen 
fanns det emellertid fina sandsträn-
der. Längre ned på sydkusten, Sörlan-
det, blev det mer kuperat. Värre ser-
pentinvägar hade jag inte varit med 
om på hela Norgeresan. Tidigare var 
det långa sugande stigningar. Nu blev 
det rena berg och dalbanan. Upp och 
ner över bergstopparna. Uppför dessa 
backar hade jag inte en tanke på att 
kunna cykla. Det var bara att prome-
nera och dra cykeln med sig. Vägarna 
här var så branta att ifall jag stannade 

och pustade, så var jag tvungen att 
hålla in båda bromsarnas handtag. 
Det räckte inte med en av handbrom-
sarna för då kasade cykeln baklänges 
med låst hjul. Tänk er en skidbacke 
och då i lutning som en röd backe och 
att gå uppför denna med en tungt las-
tad cykel. När jag emellanåt stannade 
för att dricka, fick jag låsa trampan 
mot skenbenet. Ja, vad hände då? Jo, 
stålpiggarna från trampan gick in i 
skinnet så att det började blöda. Det 
måste ha sett hemsk ut. En cyklist 
med blodet rinnande längs benen.

När jag kom fram till Lindesnes fyr 
var det halv storm, men vilken känsla 
det var att äntligen få se fyren. Nor-
ges äldsta och mitt resmål. Härligt! Då 
kunde man känna sig nöjd.

Jylland – Själland
Sedan blev det färja från Kristiansand 
till Hirshals på Jylland. Menyn för 
min del på färjan blev en härlig fisk- 
och skaldjursbuffé med öl och snaps. 
Rena lyxen! Färjan lade till i Hirs-
hals vid midnatt. Cyklade till Ålborg 
med en fin stjärnhimmel och med 
en stor rund måne i syd. Det blixt-
rade mycket österut. Lite kyligt, så 
jag fick plocka fram mössa och van-
tar. Klockan 05.00 var jag framme vid 
campingen, men det visade sig att där 
var låst och tillbommat och omöjlig 
att forcera. Alltså bara att leta upp en 
annan lägerplats. Hittade efter visst 
sökande en gräsplätt i stadsparken. 
Vid 08.00-tiden började biltrafiken 
bli intensiv på gatan bredvid, så jag 
kunde inte ligga kvar längre med risk 
för att ortens polis skulle komma på 
besök. Packade ihop och fortsatte. I 
Köpenhamn blev det tåget till Malmö 
med en avkopplande sluttur till Lund.

Sammanfattning.
Kan bara säga det – funderar ni på en 
cykeltur i Norge - gör det. Det bästa 
jag varit med om. Otroligt vackert. 
Ensam eller inte? Det är frågan. Kaf-
fepauser bestämmer man åtminstone 
själv när man är solo. Det finns flyg-
platser på alla större orter och de tar 
cyklar på alla flighter. Tåget lär också 
ta cyklar och det gratis. Således kan 
man cykla vilken sträcka och hur 
långt man själv känner för. 

 Torbjörn Berglund, Lund

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

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

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

Material mailas till Thomas Stenbeck: thosten@glocalnet.net

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

Dålig upplösning = små bilder i tidningen.

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

Riktlinje:
bilder med hög upplösning väger cirka
2-5 Mb / styck.

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.

Lågupplöst bild

Högupplöst bild

Det gör stor skillnad på bildkvalitén, om man ställer in kameran på hög upplösning och stora 
bilder INNaN man börjar fotografera. exemplet nedan är ett försök att åskådliggöra skillna-
den på en hög- och en lågupplöst bild. 

Tips OM FOTO!



18  Skånepolisen Sport och Fritid  3-2011 Skånepolisen Sport och Fritid  3-2011 19

spelare uppskattade nog att Öresund 
endast ligger 50 meter från planerna. 
Det var många som passade på att ta 
ett svalkande dopp mellan matcher-
na för att kunna hålla huvudet kallt. 

Eter cirka 5 timmars spel var det 
dags för finalerna. På damsidan var 
det lag Amelie Nordius / Hanna Ols-
son från Malmö som vann mot lag 
Ella Hammarin / Ulrika Selander från 
Göteborg. På herrsidan var det lag 
David Ekman / Pierre Hautau från 
Göteborg som vann mot lag Jerker 
Olofsson / Martin Fredriksson från 
Malmö. Riktigt roligt var det att vårt 
damlag vann. De började spela och 
träna i vintras och har gjort enorma 
framsteg på endast några månader.        

Dam
1. Amelie Nordius /
 Hanna Olsson, Malmö
2. Ella Hammarin /
 Ulrika Selander, Göteborg
3. Anna Rigneli /
 Hilda Svensson, Göteborg

Göteborgarnas lag med Turning Torso i bakgrunden.

Götesson och Eryd, eller är det Maverick
och Goose.

Efter en tids förberedelser var det 
äntligen dags! En underbar morgon 
mötte oss lördag den 11 juni 2011! Vä-
dergudarna log mot oss denna dag! 
Strålande solsken, vindstilla och runt 
26 grader. Slaget mellan stor-
städerna Malmö och Göteborg 
i Beachvolleyboll kunder inte 
börja bättre.

 
På väg söderut längs E6:an 
trängdes det 18 personer i 
två minibussar från Göte-
borg. Deras mål var att för-
svara Göteborgs färger. Göte-
borgarna hade även med sig 
en skara kollegor som följde 
med som supporters. Tidigt i våras 
fick Göteborgarna en utmaning av oss 
att slåss om titeln ”bästa beachvolley-
bollstad på västkusten”. Frågan var 

nu, skulle det bli Malmö eller Göte-
borg som skulle dra det längsta strået 
i den kampen?

Vid elva tiden började lag efter lag 
droppa in vid planera som ligger ett 

stenkast från Malmös riktmärke Tur-
ing Torso. I takt med att fler spelare 
ramlade in spreds doften av Hawaiian 
Tropic i luften. Tillslut var samliga 

deltagare samlade. Kalle Johansson 
från MPGI Beachvolleybollsektionen 
hälsade samtliga välkomna och där-
efter var det Game On! 

TÄVLINGEN
Sammanlagt deltog 8 herrlag 
och 3 daglag i turneringen. 
Stämningen var på topp och 
en del lag hade inspirerande 
lagklädsels för att höja la-
gandan och för psyka mo-
ståndarna. Tävlingen bjöd 
på många bra och spännande 
matcher och hejarklacken 
från Göteborg skrålade ”alla 
heter Glenn i Göteborg” och 

”kom igen nu Glenn”.   
Flera av spelarna såg ut som pane-

rade spättor efter en kombination av 
stekande sol, sand och svett. Många 

BEACHVOLLEYbeaCHVOLLeY

Malmö vs Göteborg

MPGI´s lag.
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Herr
1. David Ekman /
 Pierre Hautau, Göteborg
2 Jerker Olofsson /
 Martin Fredriksson, Malmö
3 Anders Ersgård /
 Kalle Johansson, Malmö

EFTERSPELET
Efter många timmars kamp i sanden 
hade vi ett gäng som var glada, fysiskt 
trötta, sandiga och solbrända. Efter 
en lång dusch och lite ombyte blev 
det bankett på Göteborgarnas hotell 
Park Inn i Västra Hamnen. Banketten 

bjöd på många härliga tal, skålar och 
god mat. Även jag och Kalle Johans-
son tackades av genom varsin gåva 
från Göteborgarna. Efter middagen 
blev det mellanfest för samtliga på 
Göteborgarnas hotellrum för att se-
dan ge sig ut i Malmönatten. 

ÄRAS SKALL DE SOM BÖR
Ett stort tack vill vår sektion rikta till 
Malmö Beachvolleybollklubb (MBC). 
Från deras klubb var det flera spelare 
som ställde upp som domare under 
vår turnering och de lånade även ut 
utrusning. Jag vill även passa på att 
tacka Kalle Johansson som gjorde ett 
stort arbete inför och under denna 
tävling. 

SLUTORD
Med facit i hand så blev det oav-
gjort i denna tvåstadskamp om bästa 
Beachvolleybollstad eftersom dam-
klassen vanns av Malmö och herr-
klassen vanns av Göteborg. Så man 
kan säga att alla fick vara nöjda. Vem 
som sedan vann banketten är en ka-
pitel för sig som passar sig i ett annat 
forum.

FRAMTID
Vårt mål är att värva fler medlem-
mar till sektionen under vintern då 
vi tränar och spelar på sandplaner 
inomhus på Bellevuestadion.. 2012 
fyller MPGI 100 år och vi tänker då 
genomföra en ännu större tävling där 

Glada supporters till Glenn.

Guldherrarna-Team Beachboys från Göteborg.

Fokuserad Hanna Olsson.

Martin Fredriksson i aktion.
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vi bjuder in hela polis Sverige till ett 
inofficiellt SM i Beachvolleyboll

På återseende Göteborg och Glenn!

Arnauld Goffin, Ordförande MPGI
Beachvolleybollsektionen 

MPGI – Beachvolleybollsektionen består i dagsläget av ca 25-30 aktiva medlemmar blandat tjejer och killar, 
poliser som civilanställda. 

Vintertid spelar vi inomhus, på sandplaner, på Bellevuestadion. Där tränar vi fredagar och första timmen 
består i övningar och andra timman spelar matcher. Alla är välkomna som är medlemmar i MPGI. Det har ingen 
betydelse om du är nybörjare eller proffs sedan tidigare. Intresserad?
Skicka ett mail till arnauld.goffin@hotmail.com

Fakta Beachvolleybollsektionen:

Trygga tävlingar- supporterpoliser på plats.

MPGI´s
guldtjejer 
Hanna
Olsson
och
Amelie 
Nordius

Gåva från Glenn till Arnauld.

Svenska polismästerskapen i handboll 
för damer och herrar genomfördes i 
Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Arrangörer var Södertörnspolisens 
personalklubb.

Efter att det varit stort intresse på 
herrsidan innan anmälningstidens 
deadline, slutade det med att fyra 
lag anmälde sig  på herrsidan, varav 
det fjärde laget tillkom några dagar 
innan SM.

SM avgjordes med spel i en ”rak 
serie”, där lagen mötte varandra en 
gång.

Malmös resultat:
Malmö – Kristianstad 19-17
Göteborg – Malmö 20-17
Stockholm – Malmö 15-23

Inför Malmös sista match mot 
Stockholm var Malmö tvungna att 
vinna med 9 mål för att bli guldme-
daljörer. Resultatet kan man läsa 
ovan.

I ett SM skall det vara gruppspel 
med semifinaler och en ”ren final”.

Med dagens reglemente, när det 
gäller ledighet i samband med PSM 
i handboll, kommer handbollen att 
försvinna om man inte ändrar så att 
man får delta på tjänstetid.

Frågan är: Är det bara av ekonomisk 
orsak eller finns det ett ointresse hos 
beslutsfattarna som inte ser vinsten 
i idrotten med Svenska Polismäster-
skap och deltagande i NM och EM.

I slutändan kommer detta att kun-
na innebära att SPI  inte kommer att 
skicka något landslag som represen-

terar Sverige i NM och EM. 
Diskussionerna angående detta var 

många under tävlingen i Stockholm.
Ett stort tack till Södertörnspo-

lisens personalklubb för ett bra ar-
rangemang, god mat och ett härligt 
boende.

Till sist skall MPGI ha en ros för att 
de tillhör de få lokala förbunden som 
tror på idrotten och stöttar deltagar-
na med bidrag.

/Malmöspelarna

Plats:
Kågeröds Bordtennishall, Böketoftavägen 3, Kåge-
röd
 
starttid
klockan 10.00. Tidsschema för resp. klass precise-
ras senare.
 
Klasser:
Singel Öppen, Singel motion*, Dubbel och Lag för 
Herrar och Damer.
* ej öppen för licensierade spelare och spelare som 
har placerat sig i Herrar Öppen på SPM i bordtennis 
de senaste 5 åren.

Kostnad:
50:-/ klass Betalas tävlingsdagen.
 
anmälan:
senast 2011-11-07 GW till Rickard Gartér. 
 
Övrigt:
Mindre försäljning av kaffe, bullar kommer att 
anordnas av Kågeröds BTK.
 
Frågor:
Rickard Gartér
010-56 17287

SPM I HANDBOLL 2011sPM I HaNDbOLL 2011
– Malmös herrar tog silver
– vann över guldmedaljörerna
från Kristianstad.

Inbjudan till LPM i bordtennis 2011-11-12
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Taraku för att kontakta polisen och berätta om nar-
kotikan. 

Narkotikaspanarna tar kontakt med sin chef och 
berättar vad som framkommit vid samtalet med 
Kenan Taraku. Han beslutar att narkotikapartiet 
skall hämtas och tas i beslag. Inga andra åtgärder 
skall göras under natten.

Spanarna skjutsar Taraku till hans bostad och från 
vindsförrådet hämtas en kartong, som innehåller sex 
hårt tejpade paket, inlindade i tidningspapper.

När polismännen återvänder till Länskrim i Mal-
mö testar de innehållet i ett av paketen. De konstate-
rar att det med största säkerhet är heroin.

Nästan fem kilo heroin
Vem är Kenan Taraku? Jo, en invandrare men 
svensk medborgare sedan 2000 som bor i Trelleborg 
med hustru och två små barn. Har de senaste åren 
drivit några mindre egna rörelser, ett par pizzerior 
samt en livsmedelsaffär. Är dock för närvarande ar-
betslös. Han är inte känd i polisens register.

Följande morgon beslutar spaningsledningen vid 
Länskriminalen att Kenan Taraku skall hämtas in till 
förhör. Det skall även genomföras husrannsakningar 
i Tarakus bostad, vind och källare samt i hans bil.

Narkotikan har då kontrollvägts och den samman-
lagda vikten inklusive emballage i de sex paketen är 
nästan fem kilo, alltsammans brunt heroin.

Det påträffas inte någon mer narkotika. I lägenhe-
ten finns en mobiltelefon som tas med för kontroll 
av eventuell samtalstrafik. Mellan bilens framstolar 
ligger en liten elektronisk våg. Denna typ av vågar 
finns ofta i narkotikamiljöer och används för att vä-
ga upp droger, till exempel vid försäljningar.

Dessa saker beslagtas, eftersom de kan ha bety-
delse för utredningen.

Vill inte uttala sig i förhör
Vid det första samtalet med Kenan Taraku, vill han 
inte uttala sig. 

Förhörsledaren har informerat honom om att det 
är ett förhör, och att dessa handlingar kan bli offent-
liga i en utredning. 

Taraku anser att det kan vara till hans nackdel. 
Han menar att han frivilligt gått till polisen och be-
rättat om narkotikan och har inte mer att säga.

I den här typen av ärenden är det alltid en åkla-
gare som är förundersökningsledare.

Förhörsledaren informerar om vad som framkom-
mit i förhöret med Taraku och den åklagare som ut-
ses att leda undersökningen beslutar att Kenan Tara-

ku skall underrättas om att han är misstänkt för grovt 
narkotikabrott genom att ha förvarat minst fyra kilo 
heroin för annans räkning.

Här kan nämnas att narkotikabrott indelas i tre 
grader.

* Ringa narkotikabrott, som kan ge böter eller 
fängelse i högst sex månader.

* Narkotikabrott (normalbrott) som kan ge fäng-
else i högst tre år, samt 

* Grovt narkotikabrott, som kan ge fängelse i 
lägst två år och högst tio år. I undantagsfall kan hög-
re straff utdömas, bland annat vid upprepade brott.

Gränsen för ’grovt brott’ beträffande heroin går 
vid 25 gram.

Nekar och anhålls
Taraku förnekar misstanken som riktas mot honom. 
Han vill i övrigt inte uttala sig utan att först ha sam-
talat med sin advokat.

Den 28 augusti 2002 klockan 15.00 blir Kenan 
Taraku anhållen av åklagaren.

En försvarare utses och vid nytt förhör berättar 
Taraku bakgrunden till hur narkotikan hamnat hos 
honom.

Tre till fyra dagar innan Kenan Taraku vände sig 
till polisen, någon gång omkring den 23 augusti, be-
sökte han en pizzeria i centrala Malmö, som ägs av 
en god vän. Samtidigt fanns en annan man som gäst 
i pizzerian. Taraku känner den här personen sedan 
många år tillbaka. Han vill inte namnge honom, utan 
kallar honom för Mr X.

Mr X ber Kenan Taraku om en tjänst. Han säger 
att Taraku är den enda person han kan lita på och 
han behöver hjälp av någon att hämta ett paket i 
Malmö och förvara detta några dagar.

Mr X är bosatt i Halmstad och har inte möjlighet 
att själv hämta paketet.

Kenan Taraku känner till att Mr X tidigare varit 
involverad i narkotikaaffärer, men tycker att det än-
då är en kompis, som ber om en tjänst. Han accepte-
rar därför att hjälpa till att hämta paketet och förvara 
det för vännens räkning.

Kenan Taraku blir ombedd att köra till Hårds väg i 
Rosengårdsområdet i Malmö. Han får inte veta vem 
han skall träffa, bara att han skall ställa bilen på en 
bestämd parkeringsplats på Hårds väg och vänta där.

Taraku parkerar sin Mitsubishi och väntar. Han 
sitter kvar i bilen och lyssnar på radio. Klockan är 
ungefär två på eftermiddagen.

Efter en stund kommer en man och knackar på 
bilrutan. Taraku stiger ur bilen och hälsar på man-

186     

En god vän ber Dig förvara en kasse med paket, som 
du förstår innehåller narkotika. Efter några dagar 
skall vännen hämta paketen. 

När detta inte sker, utan Du istället blir ombedd 
att vidta åtgärder som kommer att innebära att nar-
kotikan hamnar hos missbrukare, går Du till polisen 
och berättar. Skall Du då dömas för att ha förvarat 
knarket, eller…?

Vid midnatt den 27–28 augusti 2002 stiger Kenan 
Taraku in på polishuset i Malmö och berättar att han 
vill lämna narkotikainformation. Av integritetsskäl 
har hans namn fingerats, liksom övriga namn på de 
personer som nämns i skildringen. 

Taraku kommer då från en god vän, bosatt i 
Halmstad. Under bilresan mot Skåne har Taraku be-
stämt sig för att kontakta polisen och berätta att han 
förvarar ett större parti med narkotika för vännens 
räkning i sin bostad.

Den polisman som först talar med Kenan Taraku, 
tycker att ärendet borde skötas av personal från en 
narkotikaavdelning. Han får kontakt med en spa-
ningspatrull vid Länskriminalen i Skåne, som kör in 
till stationen.

Beslut om hämtning
Inför narkotikapoliserna berättar Kenan Taraku att 
han är bosatt i Trelleborg. I ett låst förrådsutrymme 
på sin vind, förvarar han en kartong med ett flertal 
paket, som han vet innehåller heroin. 

Paketen hade Taraku hämtat i Malmö några dagar 
tidigare för att förvara dem åt en god vän, som han 
inte vill namnge, utan kallar för Mr X.

Denna dag har Taraku besökt sin ”uppdragsgiva-
re” Mr X i Halmstad. Denne ville att Taraku skul-
le väga upp narkotikan i förpackningar om 10-20 
gram. Taraku är emot detta, men säger inget.

På väg hem från Halmstad bestämmer sig Kenan 

    185

Legalt förvara annans heroin i vindsförrådet?
Av Leif Sigfridsson, Länskriminalavdelningen i Skåne.

Narkotikapartiet – nästan fem 
kilo heroin – låg gömt bakom 
toalettstolen i vindsförrådet.

stöd polisidrotten genom att köpa Nordisk Kriminalkrönika, som     utkommer med en ny bok varje år! www.spifab.se
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ma till Halmstad och hjälpa till i butiken.
Tisdagen den 27 augusti kör Taraku till Halmstad. 
Han hade inte vågat ta med sig narkotikan och 

överlämna den till Mr X när de möttes på bensinsta-
tionen. Risken fanns att han kunde hamna i en polis-
kontroll och att heroinet skulle påträffas. Samma sak 
är det denna dag.

Tar emot en elektronisk våg
När Mr X och Kenan Taraku är ensamma i affären, 
frågar Mr X om Taraku vill hjälpa till att väga upp 
heroinet i små förpackningar, 10-20 gram vardera.

Taraku är inte intresserad, men Mr X är påstridig 
och säger att det är absolut den sista hjälp Taraku 
behöver utföra.

Mr X lämnar en liten elektronisk våg, som Taraku 
skall använda när han väger upp narkotikan.

Mr X stänger butiken, de båda lämnar den och 
skiljs åt utanför. Det talas inte om när Mr X skall 
hämta sin narkotika.

Under resan mot Skåne blir Kenan Taraku upp-
ringd på sin mobiltelefon av Mr X. Han har kommit 
på att Taraku inte fått betalt för den hjälp han läm-
nat i affären. Taraku svarar att han inte vill ha några 
pengar för att hjälpa en kompis. De pratar inte om 
narkotikan.

I det här skedet har Taraku tänkt igenom det här 
med att han skall hjälpa till att väga upp narkotikan, 
och kommit fram till att han inte vill medverka i det-
ta längre, utan bestämmer sig för att köra till polisen 
när han kommer till Malmö.

Kenan Taraku har känt den man han kallar för Mr 
X sedan 1992. För sex-sju år sedan lämnade Mr X 
Sverige. Anledningen var att han kände sig osäker 
på grund av sina narkotikaaffärer.

2002 kom han tillbaka till Sverige och bosatte sig 
i Halmstad, där han öppnade en livsmedelsbutik.

Frivilligt tillbakaträdande?
I lagstiftningen (Brottsbalkens kapitel 23) reg leras 
att den som frivilligt avbryter eller på annat sätt 
medverkar till att ett brott inte fullbordas, ej skall 
dömas. Detta gäller vid försök, förberedelse eller 
stämpling.

Med stämpling menas att någon i samråd med an-
nan beslutar en brottslig gärning, eller att någon sö-
ker förmå annan att begå ett brott, eller åtar sig att 
göra något brottsligt, eller erbjuder sig att begå brott.

Har en person begått ett brott, kan han eller hon 
i princip aldrig åberopa ”frivilligt tillbakaträdande”.

Den 31 augusti blir Kenan Taraku häktad vid 

Mal mö tingsrätt. Han är på sannolika skäl (den star-
kaste häktningsgrunden) misstänkt för grovt narko-
tikabrott genom förvaring av 4 289,3 gram heroin. 
Taraku förnekar brott och anser att han har kontaktat 
polisen för hjälpa till. Han berättar vid förhandling-
en att han också vid ett tidigare tillfälle tipsat polisen 
om narkotikahantering.

I narkotikastrafflagen paragraf 1 (1968:64) anges 
bland annat att den som olovligen överlåter narko-
tika, framställer narkotika avsedd för missbruk, för-
värvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, be-
arbetar, förpackar, transporterar, förvarar, eller tar 
annan sådan befattning med narkotika som inte är 
avsedd för eget bruk, ska dömas, om gärningen sker 
uppsåtligen.

Teknisk undersökning
Narkotikan lämnas till Tekniska roteln vid Länskri-
minalavdelningen i Skåne. Där kontrollvägs innehål-
let i paketen, och det görs även en analys för att kon-
statera vilken typ av drog det är.

För att resultatet skall vara giltigt vid en rättegång, 
måste dock en fullgod analys göras vid Statens Kri-
minaltekniska Laboratorium, SKL, i Linköping.

Narkotikapartiet består av sex paket som väger 
mellan 502,3  – 986,3 gram per styck. Paketen är in-
lindade i tidningspapper. Under detta är narkotikan 
hårt invirat i brun tape. Varje tapeförpackning består 
av ett lager med fyra plastpåsar innehållande narko-
tikan.

Det är mer regel än undantag med denna säker-
hetsåtgärd för att undvika läckage, men även försvå-
ra för narkotikahundar att nosa sig till ett gömt parti. 

Vid Tekniska roteln kontrolleras även förpack-
ningsmaterialet. Vilken typ av plastpåsar som an-
vänts, men också om det finns några avtryck, exem-
pelvis efter fingrar.

På en av plastpåsarna i det ena paketet anträffas 
avtryck efter vänster hands lillfinger, ringfinger och 
långfinger.

På en påse i ett annat paket finns avtryck efter 
vänster hands handflata.

Spåren databehandlas i Tekniska rotelns fingerav-
trycksterminal, som ger utslag på en man vid namn 
Aldin Hassa Saens, född 1965, bosatt i Malmö. Hans 
fingeravtryck finns registrerade hos polisen i Malmö 
sedan 1995. För säkerhets skull görs även en manu-
ell kontroll av avtrycken. Denna visar en fullstän-
dig överensstämmelse mellan de säkrade spåren på 
plastpåsarna och Saens’ finger- och handavtryck. 

Åklagaren, som är förundersökningsledare, beslu-
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nen. Denne frågar om Taraku är kompis till Mr X. 
(Mannen använder Mr X:s riktiga namn).

De samtalar en stund och bland annat frågar man-
nen hur Taraku haft det på sin semester i Turkiet.

Taraku har aldrig tidigare sett den här mannen och 
tar för givet att det är Mr X som berättat om semes-
terresan.

Mannen överlämnar en plastkasse till Taraku. Han 
ser att innehållet är inlindat i tidningspapper. Känner 
att det är en viss ”tyngd”, men han och mannen pra-
tar inte om vad som finns i kassen.

 
Förstår att det är narkotika
Efter att ha uträttat några ärenden i Malmö, kör 
Kenan Taraku till sin bostad i Trelleborg.

Han ställer kassen på golvet i hallen under tiden 
han tar av sig ytterkläderna och ser då att kassen 
innehåller paket som lindats i tidningspapper och 
brun kraftig tejp.

Med tanke på att Taraku känner till att Mr X tidi-
gare sysslat med narkotika, så förstår han att det kan 
vara någon form av knark.

Han vill inte att hans hustru och barn, som snart 
väntas hem, skall se paketen. Därför beslutar han sig 
omedelbart för att ställa kassen i ett låst vindsförråd.

I förrådet lägger Taraku paketen i en kartong, som 
han ställer bakom en gammal toalettstol längst in i 
utrymmet. Kassen kastar han tillsammans med annat 
skräp som finns på vinden.

Taraku ringer därefter upp Mr X och frågar vad 
som finns i paketen. Mr X vill inte svara på hans frå-
ga, utan säger att de måste träffas.

Han skall stänga sin butik klockan 23, och däref-
ter köra till Malmö.

De stämmer möte vid Shell-stationen på Rosen-
gård i Malmö.

Någon gång efter midnatt träffas de och på Tara-
kus fråga säger Mr X att paketen innehåller heroin. 
Taraku är den enda person som Mr X kan lita på och 
det är därför han bett om hans hjälp att hämta och 
förvara paketen.

Mr X erbjuder Taraku ersättning för att han hjäl-
per till, men Taraku avböjer.

Kenan Taraku vill att de gör sällskap till Trelle-
borg och Mr X tar med sig paketen, men han skyl-
ler på att han inte har möjlighet, han skall träffa ”nå-
gon”.

Mr X lovar dock att han de närmaste dagarna skall 
komma till Trelleborg och hämta narkotikan.

De samtalar en stund och skiljs därefter åt vid 
bensinmacken.

Kenan Tarakus hustru känner Mr X, men han be-
rättar inte för henne om paketen och mötet på ben-
sinstationen. Som anledning till att han lämnade 
bostaden denna kväll, har Taraku sagt att han skulle 
uträtta några ärenden i Malmö.

Mr X kommer inte till Trelleborg som han lovat. 
Däremot ringer han och frågar om Taraku kan kom-
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Vikten på kassen bedömde han till fem kilo.
Taraku förvarade inte narkotikan i avsikt att gå till 

polisen, utan för att få Mr X att ta tillbaka den. Han 
var beredd att förvara heroinet i omkring en vecka 
utan att gå till polisen.

Rätten skriver att hantering av cirka ett kilo he-
roin bestraffas med maximistraffet för grovt narko-
tikabrott, fängelse i tio år. Med hänsyn till den stora 
mängden, drygt fyra kilo, kan annat än fängelse inte 
komma ifråga.

När det gäller straffets längd beaktas att Kenan 
Taraku överlämnat narkotikan till polisen, även om 
han från början haft för avsikt att lämna den till sin 
uppdragsgivare och på så sätt ej hindra att den över-
läts till andra personer.

Den 10 oktober meddelar tingsrätten att Taraku 
skall dömes till fem års fängelse för grovt narkoti-
kabrott. 

Taraku överklagar domen till Hovrätten. Även 
åkla garen, som yrkat på sju års fängelse i tingsrätten, 
överklagar.

Aldin Hassa Saens grips
Den 4 november griper polisen Aldin Hassa Saens i 
hans bostad. Där bor han med hustru och fem barn. 
Saens har bott i Sverige i många år och blev med-
borgare i landet 1988.

Åklagaren beslutar att Saens skall vara fortsatt an-
hållen såsom misstänkt för grovt narkotikabrott, och 
samma dag blir han häktad vid Malmö tingsrätt.

Vid husrannsakan i bostaden anträffas mobiltele-
foner som beslagtas för undersökning.

Saens har en lagerlokal i ett industriområde i Mal-
mö. Denna består av fyra rum och är fylld med en 
mängd gods, bland annat mattor, bijouterier och pa-
rabolantenner. Det påträffas en väska innehållande 
en parabolantenn. Polishunden markerar starkt på 
väskan och hundföraren säger att det med säkerhet 
förvarats narkotika i den.

Saens uppger att han köpt väskan av en person ett 
år tidigare. Anledningen var att han tyckte väskan 
var snygg.

Vid förhör underrättas Saens om heroinbeslaget, 
samt att avtryck från hans fingrar och handflata finns 
på ett par av de plastpåsar som innehöll narkotika.

Saens förnekar brott och hävdar bestämt att han 
inte känner någon person vid namn Kenan Taraku.

Att hans fingeravtryck kan ha hamnat på några av 
de plastpåsar, som använts, förklarar han med att han 
hanterar en stor mängd plastpåsar i sitt dagliga ar-
bete med att packa smycken, bijouterier, med mera.

Saens menar att han skulle ha använt handskar om 
han sysslat med något som var olagligt.

Vid ett senare förhör ändrar sig Saens om hur hans 
avtryck hamnat på plastpåsarna och uppger att han 
någ ra månader tidigare hade varit på förhör hos po-
lisen beträffande misstanke om ekonomisk brottslig-
het.

Han lägger märke till en bil som kör efter honom, 
och Saens tror att det kan vara polisen som ”skug-
gar” honom. Någon dag senare ser han att samma 
bil, en Opel Vectra, följer efter honom till lagerlo-
kalen. När Saens parkerat, stiger en man ur Opeln. 
Föraren frågar om Saens är intresserad av att köpa 
varor. Mannen öppnar bagageluckan och ber Saens 
se på varorna, som ligger under en jacka.

Saens lyfter på jackan och tar då med händerna på 
plastpåsar. Dessa innehåller ett pulverliknande äm-
ne. På Saens fråga uppger mannen att påsarna inne-
håller knark.

Saens svarar att han inte är intresserad. Mannen 
ber honom då att glömma det hela.

I förhöret kan Saens inte lämna några uppgifter till 
hjälp att identifiera den främmande mannen.

I en av Saens mobiltelefoner finns ett mobiltele-
fonnummer lagrat under namnet ”Zaya”. Det är sam-
ma nummer som Kenan Taraku lagrat under samma 
namn med stavningen ”Zava”.

Saens uppger att han lärt känna denna person, som 
han endast känner under det namnet, på en restau-
rang i Halmstad i augusti 2002. Han hade då sam-
manträffat med en annan person på restaurangen för 
att göra upp en bilaffär. Saens hade börjat samtala 
med Zaya och berättade bland annat att han sålde pa-
rabolantenner. Zaya är intresserad och köper två pa-
raboler. Därefter monterar Saens den ena hemma hos 
Zaya i Halmstad.

Den andra monterar Saens hos Zayas före detta 
hustru och barn, som är bosatta på samma gata som 
Saens i Malmö.

Som förklaring till att ingen av köparna fått något 
kvitto på sina antennköp, uppger Saens att affärerna 
av olika skäl är oavslutade.

Under tiden 21-28 augusti 2002 är 15 samtal re-
gistrerade mellan Zaya och Aldin Hassa Saens. Den-
ne säger att samtliga har rört affärerna med parabol-
antennerna.

Vid förhören har Saens inte lämnat några uppgif-
ter som varit till hjälp att identifiera Zaya.

Hovrättsförhandling
Den 29 november 2002 kommer den överklagade 
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tar att Aldin Hassa Saens skall anhållas i sin från-
varo, även han misstänkt för grovt narkotikabrott.

En annan del i den tekniska undersökningen är en 
kontroll av Kenan Tarakus mobiltelefon. I den finns 
ett register med en mängd namn och telefonnummer.

Fyra nummer är intressanta för utredningen; två 
till mobiltelefoner och två till ”fasta” telefoner i 
Halmstadsområdet. Bredvid dessa nummer anges 
namnet ”Zava”. Abonnemangen till mobiltelefoner-
na är så kallade kontantkort, som i detta fall inte går 
att identifiera.

Beträffande de ”fasta” telefonerna är Zava inte 
själv abonnent till någon. Allt talar dessutom för att 
dessa nummer är inaktuella.

Kenan Taraku har i förhör berättat att han blev 
uppringd av Mr X, när han var på väg från Halmstad 
till Malmö, den kväll han vände sig till polisen. Vid 
kontroll av samtalen till Tarakus mobiltelefon på 
kvällen den 27 augusti, framgår att han faktiskt tog 
emot ett samtal klockan 22.18 när han befann sig vid 
sändarmasten i Mellbystrand i södra Halland. Sam-
talet kom från en av de mobiltelefoner som lagrats i 
Tarakus mobiltelefon under namnet ”Zava”.

Fortsatta förhör
Utredningen fortskrider, bland annat med fortsatta 
förhör med Kenan Taraku.

Olika kontroller görs parallellt och det framkom-
mer uppgifter att den person som i Tarakus telefon-
register är lagrad som ”Zava”, kan vara en person 
vid namn Zava Degris, född 1954 och bosatt i Halm-
stad. 

Vid ett förhör tillfrågas Kenan Taraku om Zava i 
”telefonboken” är identisk med Mr X.

Taraku vill inte svara på den frågan. Han förevisas 
också ett foto på Zava Degris och får frågan om han 
känner den mannen. Inte heller det vill Taraku be-
svara utan att först ha talat med sin advokat, som är 
närvarande.

Här kan skjutas in att Zava Degris är mantalsskri-
ven i Halmstad. Officiellt är han inte ägare till någon 
rörelse. Han förekommer hos polisen på en mängd 
tips om narkotikahantering. En av de personer från 
Malmö som nämns i tipsen för att ha samröre med 
Degris, dömdes på hösten 2002 till ett flerårigt fäng-
elsestraff för grovt narkotikabrott rörande heroin. 
Aldin Hassa Saens finns ”länkad” i tips till denna 
person.

Det blir en paus i förhöret och när det återupptas 
säger Taraku att han inte kan känna igen personen.

Aldin Hassa Saens är bosatt på Hårds väg i Ro-

sengårdsområdet i Malmö. Alltså just den gata, där 
Kenan Taraku uppgivit att han hämtade narkotikan. 
Det signalement som Taraku uppgivit på den man 
som överlämnade kassen, kan stämma in på Saens.

Taraku förevisas foton – så kallad fotokonfronta-
tion – men han kan inte peka ut Saens.

Rättegång
Åklagaren väcker åtal mot Kenan Taraku vid Trelle-
borgs tingsrätt för grovt narkotikabrott. Aldin Hassa 
Saens har inte påträffats och det beslutas att förun-
dersökningen mot honom skall bedrivas som ett se-
parat ärende.

Vid förhandlingen i tingsrätten står Kenan Taraku 
fast vid vad han sagt vid polisförhören. Han anser 
sig oskyldig, eftersom brottet inte fullbordats, då han 
frivilligt tillbakaträtt.

Om rätten skulle göra en annan bedömning menar 
Taraku att han inte skall dömas för grovt brott.

Tingsrättens bedömning är att de inte ifrågasätter 
de uppgifter Taraku lämnat.

Redan samma kväll eller natt som Taraku tagit 
emot narkotikan hade han fått veta att det var heroin, 
vilket är den ”tyngsta” narkotikan. 
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monterat parabolantenner hos Zaya samt hos dennes 
före detta hustru i Malmö. Han uppger att han  efter 
utfört arbete brukar lämna kvar förpackningsmate-
rial, bland annat plastpåsar hos kunderna. Varorna 
i dessa påsar brukar han förpacka på lagret. Det är 
många människor som hjälper till med detta och 
Saens säger att det är möjligt att dessa personer tar 
med sig plastpåsar. Saens låter även personer, som 
han känner mindre väl, att vistas i lokalerna.

Detta menar han kan vara en förklaring till att 
hans fingrar hamnat på påsarna i 
narkotikapartiet. Beträffande Kenan 
Taraku, så vet Saens inte vem han 
är. Han har ald rig hört namnet.

Taraku vittnar vid rättegången och 
ombeds att beskriva den man som 
överlämnade narkotikan till honom. 
Han lämnar ett signalement och sä-
ger att det inte var Aldin Hassa Sa-
ens, som han ser för första gången i 
rättssalen.

Åklagaren hänvisar till polisförhör 
med Taraku, där denne inte beskrev 
mannen som han nu gör. Kenan Taraku säger att 
förhöret är korrekt återgivet, men att han då beskrev 
mannen i jämförelse med sig själv.

Saens tillstår att han är bekant med den man i 
Malmö som i narkotikatips är ”länkad” till Zaya, och 
som under hösten 2002 dömdes för grovt narkotika-
brott. Han hävdar att de inte haft någ ra affärer ihop.

Tingsrättens bedömning
För att åtalet skall vara styrkt krävs att åklagaren 
kunnat visa att det är ställt bortom rimligt tvivel att 
Aldin Hassa Saens tagit befattning med narkotikan.

Tingsrätten finner inte att det kunnat bevisas att 
det var Saens som överlämnade heroinet till Kenan 
Taraku. Omständigheten att hand- och fingeravtryck 
från honom påträffats på plastpåsar innanför tejplag-
ret talar med viss styrka för att Saens vid något till-
fälle, innan Taraku tog emot partiet, hanterat minst 
två av de sex förpackningarna med narkotika.

Enbart fingeravtryck på förpackningsmaterialet 
räcker dock inte för att slå fast att Saens förvarat, 
förpackat eller transporterat narkotikan.

Tingsrätten beslutar att åtalet mot Aldin Hassa Sa-
ens skall ogillas. Åklagaren väljer att inte överklaga 
detta domslut till hovrätten.

Beträffande Kenan Taraku har åklagaren vänt 
sig till Riksåklagaren som har att pröva om ärendet 
skall föras vidare till högre instans, alltså Högsta 

domstolen. Det är endast ett fåtal ärenden som får 
prövningstillstånd hos HD. En anledning kan till ex-
empel vara att ny bevisning tillkommit, eller att en 
typ av ärende inte prövats tidigare. Ett beslut från 
HD utgör prejudikat, vilket betyder att det läggs till 
grund vid bedömning av liknande fall i framtiden.

Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd i 
detta ärende och förhandlingen skedde i september 
2003. 

I HD yrkade Riksåklagaren att Kenan Taraku 
skall dömas för grovt narkotikabrott 
till ett längre fängelsestraff än det 
som hovrätten mätt ut. I andra hand 
att Taraku ådöms ett längre fängel-
sestraff.

Taraku i sin tur yrkade att han 
skulle vara fri från ansvar. I andra 
hand påföljdseftergift, eller att do-
men skall bestämmas till villkorlig.

Vid hovrättsförhandlingen läm-
nar Kenan Taraku en förklaring som 
var ny beträffande de paket han tog 
emot. Han säger att han utgick ifrån 

att de skulle innehålla matvaror, husgeråd eller nå-
got liknande, som eventuellt hade skickats till Mr 
X från Turkiet. Han visste inte och räknade inte ens 
med möjligheten att de paketen innehöll narkotika.

Under polisutredningen uppgav Taraku att han 
kände till att Mr X tidigare sysslat med narkotikaaf-
färer och att han för sex-sju år sedan var tvungen att 
lämna Sverige på grund av att han kände sig osäker 
här genom sina narkotikaaffärer.

Några månader innan Taraku tar emot paketen har 
Mr X återkommit från sin ”exil”.

Enligt HD:s resonemang borde Taraku ha tagit 
kontakt med polisen omedelbart när han fattat miss-
tankar om att paketen innehöll narkotika.

HD tar dock hänsyn till vad Taraku anfört – att 
han befann sig i ett tillstånd av panik och despera-
tion. Vidare risken att han inte skulle bli trodd av po-
lisen samt även risken att bli utsatt för repressalier.

I domskälet skriver HD vidare: ”När någon utan 
egen förskyllan kommit i besittning av varor som 
inte får hanteras av envar, till exempel narkotika, 
är intresset att det kommer under kontroll så fram-
trädande, att det måste krävas att den som innehar 
narkotikan tar kontakt med polisen även när han inte 
har någon praktisk möjlighet att göra detta anonymt.

I Högsta domstolens dom den 25 september 2003 
frias Kenan Taraku från att ha gjort sig skyldig till 
någon brottslig gärning.
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”…HD:s utslag 
ett prejudikat
som påverkar
och försvårar
knarkpolisens

arbete…”

domen mot Kenan Taraku upp i huvudförhandling 
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge,

Efter att ha fällts i tingsrätten för grovt narkoti-
kabrott till fängelse i fem år, gör hovrätten en helt 
annan bedömning och påföljden blir fyra månaders 
fängelse för narkotikabrott.

I överklagandet har Taraku yrkat på att åtalet mot 
honom ogillas. Om hovrätten inte delar den uppfatt-
ningen, önskar Taraku att handlingen skall bedömas 
som vårdslöshet med narkotika, eller narkotikabrott 
av normalgraden, alltså ett brott som har lägre straff-
värde än grovt narkotikabrott.

Påföljden – straffet – yrkar Taraku skall bli vill-
korlig dom eller ett fängelsestraff, som till sin längd 
inte överstiger den tid som han varit häktad.

Åklagaren yrkar på skärpning av straffet.

Betydande straffminskning
Efter avslutad huvudförhandling beslutar hovrätten 
att Kenan Taraku inte längre skall vara häktad i må-
let. Vi som arbetar med målet förstår då att påfölj-
den kommer bli en betydande straffminskning eller 
en helt friande dom.

När dom avkunnas drygt en vecka senare, anger 
hovrätten i domskälen bland annat att Kenan Taraku 
utan lov förvarat narkotikan; det finns ingen nöd el-
ler annan orsak som gör honom fri från ansvar.

När narkotikastrafflagen tillkom var det inte själv-
klart att enbart innehav eller förvaring av narkotika 
skulle utgöra ett grovt brott. 

I Tarakus fall är det inte fråga om den mest kvali-
ficerade formen av narkotikabrott, det vill säga över-
låtelse. Ej heller har han förvarat narkotikan i syfte 
att överlåta den till annan, att sprida heroinet.

Hovrätten menar att Taraku kan lastas för han han 
inte omedelbart kontaktade polis. Dock beaktas att 
Taraku riskerade att bli utsatt för vedergällning, ef-
tersom han var känd av Mr X, och narkotikan dess-
utom representerade ett mycket stort värde, tre-fyra 
miljoner kronor.

Taraku hade självmant överlämnat hela narkotika-
partiet till polisen. Han hade därmed – uppenbarli-
gen med betydande risk för repressalier – åstadkom-
mit att heroinet dragits undan den illegala markna-
den. Med andra ord att narkotikan inte kommit ut i 
missbrukarledet.

Hovrätten betonar också att Kenan Taraku angivit 
sig frivilligt.

Huruvida brottet skall betecknas som grovt och 
hur påföljden skall bestämmas, anger hovrätten slut-
ligen att det måste vägas in att straffet i allmänhe-

tens ögon måste framstå som rättvist, och inte bedö-
mas för milt eller för strängt. En viss hänsyn skall 
tas till att utgången inte blir sådan att den motverkar 
viljan hos enskilda människor att medverka till att 
brott förebyggs eller beivras.

Hovrätten anser inte att brottet kan anses som 
grovt. Förhållandena är sådana att det inte kan bedö-
mas ha ett högre straffvärde än vad som motsvarar 
fängelse i fyra månader.

Rättegång mot Aldin Hassa Saens
Några dagar efter hovrättsförhandlingen mot Taraku 
är det dags för Saens att ställas inför Malmö tings-
rätt. I åtalet mot honom har åklagaren yrkat ansvar 
för grovt narkotikabrott under augusti 2002.

Misstanken mot Saens är att han olovligen förva-
rat, förpackat, transporterat och därefter överlämnat 
4 283,9 gram heroin till Kenan Taraku.

Vid förhandlingen lämnar Saens i stort sett samma 
redogörelse som vid polisförhören. 

Beträffande fingeravtrycken på plastpåsarna näm-
ner han episoden med Opeln, då han av ”misstag” 
råkade beröra påsar, som innehöll något ljusfärgat 
som liknade mjöl.

Saens berättar också att han i slutet av augusti 
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I den misstänktes bil påträffades en elektronisk minivåg.



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: 

För dagis, skolor och andra 

föreningar har vi möjlighet att 

utöka öppettiderna enligt 

överenskommelse.

Kulhuset
Maskingatan 43

231 66 Trelleborg

Tel. 0410-418 40

www.kulhuset.se

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

Utför mark- och underhållsarbeten året om

info@carlstedts.se – www.carlstedts.se

Streckkodshantering för rationell
informationsbehandling inom:

• arbetsmiljö   • brandskydd
• bevakning • kvalitetskontroll

DIFORGA AB
Gamla Trelleborgsv. 66 – 245 93 STAFFANSTORP

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

• miljöskydd



Renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader

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

Biotec kan idag erbjuda sina uppdragsgivare
fackmannamässiga hantverkstjänster såsom:

och nyproduktioner.

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

Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag.

Med vänliga hälsningar Per Roth Medlem i Brabyggare.se

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

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

Mikael Andersson, VD
mikael.andersson@comtec.se

0735-331789

Comtec Nordic
Huvudkontor:

Sofiedalsvägen 10 
238 38 Oxie

Postadress:
Comtec Nordic

Box 15025 200 31 Malmö

Lokalkontor Linköping:
Malmskogen

582 72 Linköping

Lokalkontor Norrköping:
Fredriksdalsgatan 25 
602 23 Norrköping

Tele · Fastighetsnät
Fiber · Växlar · Kabel

Malmö · Norrköping
Jönköping · Linköping

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

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

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