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Ännu ett år har gått och förhoppningsvis har vi 
inte bara blivit äldre utan också klokare men fram-
för allt, detta år har vi nog blivit vackrare också…

Ett stort tack till Polishundförarföreningen i 
Västernorrland och alla andra som medverkade vid 
genomförandet av Narkotika-SM. Arrangemanget 
hölls på och omkring Hotell Södra Berget i Sunds-
vall med gångavstånd till samtliga moment. Allt 
förfl öt ypperligt även om jag personligen hade 
stora farhågor inför bilsöket (detta förklaras längre 
in i tidningen). Jag hade förmånen att själv döma 
både utomhus- och bilsöket tillsammans med 
Christer Lundqvist. Jag blev imponerad av vad 
jag fi ck se, det var en fröjd att döma och är detta 
en allmän standard kan vi vara stolta över våra 
narkotikahundar. Givetvis ett grattis till alla bra 
prestationer och till ettan och tvåan som åker med 
till NM 2009 i Norge.

Ett annat glädjeämne är att våra profi leringsar-
tiklar ”går åt som smör” vilket tyder på att vi köper 
in bra saker och nästan skänker bort dom till er. 
Ett sätt från oss att ge något tillbaka till medlem-
marna.

En mindre trevlig fråga är att ett nytt avtal har 
slutits om kostnadsersättningen utan att ni kän-
ner att ni har fått påverka. Hundförarförbundet är 
en ideell förening och inte en förhandlande part 
vilket gör att vi inte heller hr tillfrågats. En mindre 

grupp har bildats, där Peter Marthijs ingår, för att 
tillsammans med en skattejurist utröna om vi kan 
gå vidare med frågan. Några län har begärt ett 
extra förbundsråd men vi har i skrivande stund inte 
tillräckligt underlag för att kalla till sådant. Samti-
digt lackar det mot jul och andra helger och tiden 
går. Vi har kallat till ordförandekonferens i vecka 
10 och frågan kommer upp där.

Återigen är vintersäsongen i antågande och i 
tidningen fi nns inbjudan till såväl dragläger som 
drag-SM 2009. Än en gång får vi tacka Lars Berg-
ström för att han engagerar sig i draglägret. 2008 
års SM gick som bekant i Bruksvallarna och vi hade 
ett antal debutanter bl.a. från Skåne vilket är ett 
bevis på att denna sport breddas. Jag tror inte att 
det blir färre representanter från Skåne 2009 och 
nu är det upp till er andra att bevisa att Skåne inte 
är hundförarnas skidåkartätaste län.

Avslutningsvis vill jag ”sticka ut näsan” lite och 
påminna vissa av er att klippa klorna på era hun-
dar. Allt för långa klor kan ge en felställning på 
tassarna och Jag tror att detta kan påverka hela 
hundens fysik.

Med förhoppning om en God Jul och Ett Gott 
Nytt År.

Lars Lindgren 
Ordförande
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- Det här med spadar har blivit en grej, suckar Anders. För-
sta gången det hände var när han var nio veckor och stal en 
liten ”bajsskyffel” på brukshundklubben i Karlskrona. Då 
tyckte jag att det var jätte kul, men nu kan det ibland bli 
riktigt jobbigt.

Fotografen har förstås en annan åsikt och tar tacksamt en 
hel serie med bra bilder på Jacks ”spadshow”. Samtidigt 
förstår man att Anders kan tröttna på honom, eftersom det 
krävs en del övertalning innan Jack är beredd att lämna 
tillbaka sin favoritleksak. Snacka om föremålsintresse och 
bytesförsvar.

Finns det frågetecken?
Nu har ju Polishunden inte träffat Jack vid så väldigt många 
tillfällen, detta är femte gången. Men inte heller nu ser man nå-
got som gör att man blir betänksam och fundersam över om det 
ska hålla hela vägen. Vi frågar Anders om det finns något som 
kanske inte direkt oroar honom, men ändå fortfarande skapar 
en del frågetecken.

- Usch, vilken jobbig fråga, svarar han. Det känns ju mer 
än lite kaxigt att svara nej, när man har en hund som bara 
precis hunnit bli året. En sak som förstås kan hända är ju att 
det visar sig att han har allvarliga höftledsfel. Nu hoppas jag 
ju att de ska vara okej. Det är hel del avkommor efter hans 
pappa, Omar, som hunnit röntgas och så här långt verkar 
statistiken vara bra.

Jack Johansson
är på nya äventyr

Text och Foto:
Catarina Håkansson

Jack Johansson

Förra gången vi träffade Jack var det sensom-
mar och den blekingska bokskogen var fort-
farandet grön och fin. Husse Anders var på 
skyddsfigurantutbildning i Halen och Jack, 
som hunnit bli 10 månader, var förstås med. 
Vi kunde till vår förvåning konstatera att 
han växt rejält under sommaren och nu såg 
ut, nästan som en fullvuxen hund. Anders 
kunde smita ifrån skyddsplanen en stund och 
vi gav oss ut för att köra lite grundövningar i 
såväl saksök som personsök.  Den här gången 
ligger de flesta löven på marken och långkal-

songerna har plockats fram ur garderoben. 
Hundgruppen håller på att fixa lite med sin 
L-testbana och det ligger en del verktyg och 
redskap på marken, däribland en spade, 
modell större. Jack som är 364 dagar gam-
mal kommer rusande och får tag i spaden. 
Lyckan vet inga gränser. Brandslangar och 
bollar i all ära, men det är just spadar som är 
hans stora passion i livet. Vi föreslår att husse 
uppvaktar med en snöskyffel nästkommande 
dag, då fyller hans charmiga hund 1 år.
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- Det är klart att det är för tidigt att känna sig säker, men 
jag kan väl säga så mycket som att det känns bra. Än så 
länge har vi inte stött på några stora problem. Nu gäller det 
ju också att ta vara på Jacks egenskaper på ett bra sätt. 

Obehindrad i miljö
Jack tycks alltså, och för säkerhets skull håller vi kvar vid 

”så här långt”, ha de egenskaper som krävs för att kunna bli 
en bra polishund. Inte minst viktigt är hur han uppför sig i 
olika miljöer. Man får nästan en känsla av att han tycker det 
är riktigt roligt att springa i en massa bråte och när han får syn 
på en gallertrappa som riggats upp inför kommande L-tester, 
springer han genast upp och ner flera gånger.

- Ja den biten tror jag inte ska bli några problem, säger 
Anders. Han har ju redan varit med som ”praktikant” på en 
hel del brandplatser och hitintills har han inte visat några 
betänkligheter mot vare sig hala underlag eller höga höj-
der. 

Trots att han är ganska rejäl till växten är han på inga 
sätt klumpig, tvärt om. Man blir nästan lite förvånad över 
hans rapphet och smidighet. 

Första sökslaget
På eftermiddagen, när arbetet med L-testbanan är klar, ger 
vi oss ut i skogen för att köra sök. Så här långt har Jack bara 
tränat på rena anskällningar, några riktiga sökskick har han 
inte fått prova på. Men nu känner Anders att han skäller obe-
hindrat och ihållande på såväl kläder som människor, så han 
bestämmer att det kan vara dags.

Sagt och gjort. Först, som uppvärmning, får Jack se när 
Pierre sticker ett 20 –tal meter ut från stigen och ställer sig 
bakom en gran. Anders ger handtecken och ett sökkom-
mando och Jack springer ut. Redan innan han är framme är 
han igång med sin markering. Efter belöning med brand-
slangen tar Anders med honom tillbaka till stigen och rik-
tar upp honom mot motsatta sidan, där Thomas nu hunnit 
valla sig ut på 50-60 meter.

Får att få drag- och riktningshjälp får Jack en snabb ljud-
retning och sedan bär det iväg över stock och sten. Rapp 
och smidig var det som sagt. Även den här gången är Jack 
i anskällning nästan innan han hunnit fram till figgen. An-
ders springer ut och ger rikligt med beröm.
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Till sist, så här långt 
har inte vi, och säkert 
inte någon annan heller, 
sett, känt eller anat något 
som kan sätta stopp för 
Jacks vidare utbildning. 
Det är framför allt husse 
Anders nöjd och tack-
sam över. Men även vi 
på Polishunden är riktigt 
glada. Hur roligt är det 
att behöva avsluta arti-
kelserien med, Jack Jo-
hansson är på Blocket?  
Skämt åsido, vi fortsätter 
att hålla tummarna få 
”vår” Jack och ser fram 
mot att nästa gång kunna 
göra ett slags bokslut 
över det första året.
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Fält-kampen är ett årligt 
återkommande evenemang 
där tre län, C, U och D möts 
i en tävling. Grundaren 
av tävlingen, Ivar Fält var 
hundbefäl i Västmanland. 
Anledningen till att Fält in-
stiftade tävlingen var bl.a. att 
han ville höja standarden på 
ekipagen i distrikten. Han ut-

formade tävlingen med tjäns-
tenära moment, även om 
några regler har reviderats 
under resans gång.

Aktuella län turas om att 
arrangera tävlingen, och i år 
var det Södermanlands tur. 
Här följer en kort samman-
fattning om årets drabbning. 
Skådeplats för spektaklet var 

Silinge hundstuga utanför 
Flen, med omnejd.

 

...Och där stod L-G!
Tillsammans med några knippen väst-
manlänningar hade han åkt söderut för 
att delta i den årliga Fält-kampen. Upp-
salas mannar hade redan försett sig med 
kaffe och inväntade redan invigning och 
lottdragning. Men först skulle kollegor 
hälsa på varandra, för en del var det ett 

Fäldtkampen

Fäldtkampen
Text och Foto:

A. Hagung, Hundenheten

Benny, Mika och Magnus, lagvinnare 2008.



6 PO L I S H U N D E N 5 2008

år sedan man sist möttes. För andra var 
det debut i Fält-kamp, som tävlande el-
ler figurant eller bara åskådare och det 
var många nya ansikten och namn.

 Roger och Hasse samt L-G kunde 
bara konstatera att deras midjeomfång 
minskat under det år som passerat, samt 
att håret på deras huvud hade tjocknat. 
Efter dylika hövlighetsfraser kunde täv-
lingen inleda med lottdragning. När de 
tre grupperna bestående av varsin för-
väntansfull och nervös västmanlänning, 
sörlänning och upplänning funnit varan-
dra bar det iväg till de olika stationerna.

 

Lydnadsmomentet
Jocke Berlin och Stefan Sund dömde 
lydnad och fick använda hela registret 
i spadhögen. I delen ingår som sig bör 
moment platsliggning och skottfasthet. 
Samtliga hundar som deltog i platsligg-
ningen godkändes, någon hund hade 
krupit men sammantaget såg momentet 
tryggt ut från åskådarplats. Flera ekipa-
ge gladde med ett fint lydnadsprogram 
men två ekipage utmärkte sig mer än 

andra, debutanten Magnus Vikström, 
med ”Sambo”, samt vår egen Jens Gus-
tafsson med ”Buzz” som skrapade ihop 
mest poäng.

Tävlingsledaren Fredrik Landin hade 
på eget bevåg bytt ut den traditionella 
lättapporten mot en petflaska fylld med 
lite grus. Ett fräscht och modernt grepp 
enligt vissa, helgerån morrade etablis-
semanget. Momentet föranledde några 
hundar lite problem med tugg och lek 
som konsekvens, men med något en-
staka DK apporterades dock föremålet 
in av alla ekipage som artikelförfattaren 

iakttog. Men 
visst, nog lufta-
des spade noll 
vid ett par tillfäl-
len i momentet.

 

Spår
Spåren var 
utlagda med 
preussisk nog-
grannhet rörande 
tid och längd, 
annat var inte 
att vänta när det 
var Gunnar 
Ånestrand som 
var ansvarig för 
den disciplinen. 
Kollegorna fick 
chans att njuta 
av fin höstblöt 
Sörmländsk 
natur med stor 
artrikedom av 
bland annat gris 

och älg i spårmarken. Åtminstone en 
kollega ansåg att förekomsten av älg 
var lite väl god. Lyckligtvis undvek 
både polishund och förare att träffas av 
klövarna.

En annan välkänd profil blev så till 
sig när han närmade sig slutet (Måhän-
da var spåret från SM i färskt minne) 
att han lätt om hjärtat skuttade ned mot 
spårslut och fina poäng. I de graciösa 
och lätta skutten for obemärkt en poli-
siär artikel ur inspektörens polisbälte, 
och lade sig fint under mossan.

Detta uppdagades vid lunch, men 
Södermanland står väl rustat inför olika 
situationer, och strax därefter mönstra-
des polishunden Girax vid aktuellt spår. 
Läsaren har nu förstått att föremålet 
påträffades ett trettiotal meter från spår-
slutet och kunde återlämnas till en lät-
tad upplänning.

Hans och Roger dömde spår/upptag 
och de tyckte att samtliga ekipage kom-
mit iväg fint, men en del förarmisstag 
noterades. Till sist kan nämnas att det 
var två Sörmlandshundar som slutade i 
topp efter spåret, men det skiljde endast 
några ynka poäng mellan de fyra första 
platserna. Domarna var lättade när det 
visade sig att Jan Anders från D-län 
undvikit whiplash skada när han Dix 
drog iväg honom ut i spåret. Anders 
trodde kanske att hela linan skulle vara 
utlöpt för att få poäng i spårsläpp. Ja, 
man kan säga att Anders rycktes ur sin 
slummer.

 

Räddningssök
Om räddningssök finns mycket att 

Janne Gustavsson, vinnare bästa näsarbete. Jens och Buzz, årets högsta totalpoäng.

SM-kompensation. Jens vinner bästa skydd.

Fäldtkampen
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säga, men inte i denna text. Generellt 
var hundarna duktiga. L-G var glad att 
tävlingen medger poäng till alla hundar 
som hittar figuranteran, även om stora 
områden blev osökta på något håll. De 
minst erfarna ekipagen gick också bra, 
vi nämner vår egen ”Onyx” med Jo-
hanna Hagung som förare, som gjorde 
en fin insats uppe vid Lida. Någon hund 
nosade glatt på en medvetslös figurant 
som fick ett litet rött märke i pannan 
av den mjuka nosen. Jimmys ”Hobbe” 
gjorde ett positivt intryck på den do-
mare som inte förut sett en rottweiler i 
tjänst. Hans fördom att markägaren inte 
skulle behöva gallra i skogen efter Hob-
bes sökslag kom på skam då hunden 
uppträdde lätt och spänstigt, till synes 
outtröttligt, med finfina 198 poäng till 
slut.

 

Saksök
Är även det ett moment som ingår i 
tävlingen. Så det så! Och där var Kalle/
Mika bäst.

 

Skyddet
Fältkampens skyddsmoment avslutar 
som sig bör tävlingen. Allt sker i tra-
ditionell omvänd startordning. Flera 
moment återfinns i Polis-SM, men det 
finns även några avvikelser från det tra-
ditionella skyddet. Jag tänker främst på 
den bevakning som avslutar skydde, här 

hunden i två minuter bevakar figuranten 
medan kollegan sitter i en radionbil 30 
meter bort.

Först ut på plan var den kompro-
misslöse och oförvägne Frodo Curley 
”Boss”. Denna hund deltog inte i täv-
lingen men fungerade som provhund. 
Deltagarna fick se hur Manne och Boss 
körde genom momenten. Boss gjorde 
ingen besviken, hans dramatiska an-
grepp satt som de skulle, liksom hans 
lika dramatiska benägenhet att inte 
alltid släppa taget. Tyvärr tog ett flertal 
av de startande hundarna efter provhun-
dens lysande exempel, det var lite sega 
släppande på sina håll till en början.

Däremot bjöds vi på fina bevakningar 
och maffiga angrepp. Jonas Wallén, en 
av eftermiddagens figuranter, konsta-
terade efteråt att samtliga hundar hade 
bitit rejält, inga tendenser till omtag 
elleratt glida ur bett. I takt med den 
omvända startordningen ökade även 
poängen i de olika momenten. Högsta 
poäng i skydd till Jens och ”Buzz”, men 
sen var det jämnt. Ynka åtta poäng skilj-
de Jimmy och Magnus åt, med Magnus 
och ”Sambo” som tvåa.

Publicus Notarius
Att sammanställa blöta domarprotokoll 
och tyda uppländska runor kräver sin 
man. Tävling är trots allt tävling, och 
allt handlar om att vinna. Ve den räk-

nare som blåser en hundförare på täv-
lingspoäng, folk har tjärats och rullats 
i fjäder för mindre. Sörmland satte sin 
mest auktoritäre, noggranne och erfarne 
kämpe till att ansvara för sekrertariat, 
KKW, Karl Kenneth Wallin, Flankerad 
av Angelica och Charlotte utfördes ett 
oklanderligt arbete.

(Det var inte lätt för tjejerna att hålla 
rätt på poäng samtidigt som deras ar-
betsplats fungerade som kaffestuga för 
blöta kollegor). Som lök på laxen skulle 
de dessutom sköta om en gubbe med 
gipsad fot!)

 

Vem vann?
Fältkampen är först och främst en 
lagtävling. När dimmorna skingrats 
och när den sista ljumma kaffesväljen 
var svald harklade sig KKW och över-
lämnade resultatet till Hasse Rydell. 
Det var som vi misstänkte, Uppsala 
sopade hem tävlingen. Benny, Mika 
och Magnus vann, segervapnet skrivs 
jämnhet, utan de där absoluta topparna 
men med total avsaknad av några bot-
tennapp. Benny gjorde blott sin andra 
Fält-kamp som tävlande, däremot har 
väl Benny dömt ett tjog uppsättningar 
av tävlingen. MIka och ”Kalles” meriter 
är väl kända men nu känner han flåset i 
nacken, för Magnus och ”Sambo” kom-
mer att gå långt. Stort grattis till årets 
lagseger.

Gunnar, Roger och Hasse.

Fäldtkampen
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Västmanlands Janne Gustavsson  
Ante (Arkas) vann pris för bästa näsar-
bete. En andra plats i saksök och två 
tredjeplatser i spår och räddningssök 
garanterade ekipaget nya inristningar 
i plaketten som säkert redan bär deras 
namn.

Södermanlands egen Jens Gustafsson 
vann med ”Buzz” pris för bästa lydnad, 
bästa skydd (och vilket skydd det var) 
samt specialpris för bästa civilsändande. 
Tyvärr var inte alla vandringspriser med 
i Silinge denna dag. Vi misstänker att 
pris bästa lydnad pryder en hylla hos en 

kommissarie i Umeå!
Så lite glans föll över alla län, denna 

samförståndets torsdag i oktober.

 Slutkläm
Tämligen unik är det kanske inte att en 
tävling har gått av stapeln i 34 år; men 
tveklöst är det respektfullt. Jag tänker 
på alla de kollegor som tävlat under 
årens lopp. Vi har tränat samma mo-
ment, och diskuterat tävlingen i samma 
ordalag misstänker jag. Nu känns det 
som om Fältkampen lider av en tidig 40 
års kris, har tävlingen haft sin guldålder 

redan? Som Roger uttryckte saken ”vi 
blir en klubb för inbördes beundran”. 
Förut drog tävlingen publik. Anhöriga 
och lediga kollegor engagerade sig. 
Kanske bör vi profilera oss lite bättre. 
Detta får vi berörda bära med oss. Stort 
tack till dem som hjälpte Södermanland 
att genomföra tävlingen.

 Klart slut!

Karl Kennet Wallin, med hundarnas stolthet i famn!

Blött och kallt!      Visitation.

Fäldtkampen

I begynnelsen skapade Gud människan, 
men när han såg hur ynklig hon var, gav 
han henne hunden”

Svart på vitt.
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Schäferhanen Åke har utsetts till 
Årets polishund, mycket tack vare en 
stark egen vilja.
– Jag vill kalla det för en positiv olyd-
nad, säger Åkes hundförare, polisen 
Andreas Tengqvist från Sundsvall.

Egentligen heter Årets polishund 2008 
Reguard Ocktavio-Hassel. Men det var 
för långt, så han fick heta Åke istället. 
Han har nyss fyllt tre år och nästan lika 
länge har Andreas Tengqvist arbetat som 
hundförare. De arbetar i Sundsvall för Po-
lismyndigheten i Västernorrlands län.

Vad gör Åke till en skicklig polis-
hund?
– Hans otroliga vilja att arbeta, han är 
väldigt energisk, och hans stora spårin-
tresse. Att spåra är det bästa han vet.

Varför blev Åke Årets polishund?
– Trots att vi inte har så lång erfarenhet 
har vi lyckats med många uppdrag på 
kort tid. Vi har hittat flera försvunna 
personer som man nog kan säga att vi 
räddat livet på. Sedan har vi en jättebra 
hundgrupp här i Västernorrland med 
många duktiga kolleger.

Berätta om något ni gjort som du är särskilt stolt över
– I somras letade vi efter en 82-årig man som försvunnit på kvällen. Vi letade längs med ett berg och jag ville gå nedåt, åt sko-
gen till, men Åke ville uppåt. Eftersom mannen nästan var blind trodde jag inte att han gått upp på berget. Men Åke gav sig inte. 
Till slut visade det sig att mannen satt där uppe, vid kanten av en 30 meter hög bergskam. Vi fick ta hjälp av räddningstjänsten 
för att få ner honom.

Är ni ett bra team?
– Vi är båda två tjurskallar, det är nog därför vi går så bra ihop. När Åke fått något i nosen ger han sig inte. Han har en väldigt 
start egen vilja – det är inte alltid jag uppskattar den! Man kan nog kalla det för en positiv olydnad, som framför allt tar sig ut-
tryck i skogen.

Har Åke fått någon belöning för utmärkelsen?
– Han har fått massor av ben av bekanta och kolleger.

Olydige Åke blev
Årets polishund

FAKTA /Årets polishund
• Alla polismyndigheter i landet får nominera hundar till utmärkelsen, som delas ut av en jury som bedömer bredden på 

uppdragen och samarbetet mellan hund och förare. Juryn utgjordes av Tommy Hydfors på Rikskriminalpolisen, Inger 
Svedin på Svenska kennelklubben och Peter Lindberg på Polisens hundföraförbund. Priset, ett resestipendium på 15 000 
kronor, dels ut på Svenska kennelklubbens internationella hundutställning på Stockholmsmässan i Älvsjö den 6 decem-
ber.

Johanna Orre  –   Webbredaktör för Polisen.se      johanna.orre@polisen.se



10 PO L I S H U N D E N 5 2008

Gösta Lindh

Det fi nns människor som passerar revy och det 
fi nns personer som etsar sig fast. Våran nya 
gubbe tillhör defi nitivt den senare sorten. De som 
har haft äran att träffa honom vet vad vi menar. 
Vid mer än ett tillfälle har man hört talas om 
mannen som i början på 50-talet startade, och 
var med och byggde upp hela polishundsverk-
samheten i Sverige. Mer än ett halvt sekel senare, 
är Gösta Lindh självklart på plats, när SM avgörs 
i Karlstad. Hans knäleder är lite slitna så han 
får dispens att fotograferas, inte på som brukligt 
en stubbe, utan i en stol. Han har glimten i ögat 

och ett minne som är få i den åldern förunnat. 
Polishundens reporter kryper upp i soffhörnan 
och medan regnet smattrar på fönsterrutan, får 
vi höra om hur han inleder sin yrkeskarriär som 
polisman i Kristinehamn. Vi får höra om när han 
kommer till Huddinge och vi får höra om hunden 
som blir hans första tjänstehund. Vi får höra om 
schäferhanen Ajax från den egna uppfödningen. 
Men framför allt får vi äntligen höra historierna 
om och med dåtidens storförbrytare, Rolf ”Tumba 
Tarzan” Johansson och hans båda bröder Sune 
och Olle. 

Det är i slutet på 60-talet, exakt årtal 
kan väl kvitta.

Men det är i alla fall på sensomma-
ren, kanske i augusti eller möjligen i 
september. Det är en fin kväll och jag 
och en kollega som har kvällspasset, 
kör runt mest på måfå. 

Då stöter vi på en bil som verkar 
misstänkt. Det visar sig att vår intui-
tion inte sviker. Vid en kontroll hittar 
vi ett antal tavlor, som vi snart kan 
räkna ut definitivt inte tillhör de båda 
finnarna i bilen. Jag tar kontakt med 
krim, som genast kan bekräfta att det 
med all sannolikhet handlar om vär-

defulla konstverk som stulits från Fi-
tuta Säteri på Södertörn. Herrgården, 
eller man kanske ska säga slottet, som 
tillhör ägaren av Barnängens fabrik, 
direktör Eriksson.

Ganska snart riktas misstankarna 
mot Rolf ”Tumba Tarzan” Johansson, 
dåtidens storförbrytare. Tillsammans 
med sina båda bröder och vapen-
dragare, Sune och Olle har han ett 
oräkneligt antal stölder och sprängda 
kassaskåp på sitt samvete. Lägg sedan 
till en skottduell mot en polisman, 
misshandel, främjande av flykt, och 
lite annat smått och gott, så förstår ni 

varför han av media utses till ”landets 
farligaste förbrytare”.

Tillsammans med min polishund 
Göros Kamp och en krimkollega åker 
jag ett par dagar senare ut till Grö-
dingeskogarna, där Tumba Tarzan och 
hans följe ofta håller till. Väl framme 
tar det bara en liten stund innan vi hit-
tar en liten hög med kycklingben som 
någon eller några har ätit på. Sedan 
träffar vi på spritflaskor bl. a. Grants 
whisky, stora som små, radioapparater 
och mycket annat, gömt under mos-
san i skogen.

Efter en stunds letande börjar Göros 

Gubbe på stubbe
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Kamp att krafsa intensivt i marken. 
Jag springer genast fram och lägger 
ner honom. Först ser jag ingenting 
alls och tror att hunden tar miste. Då 
ser jag att det glimmar till mellan två 
stora stenar. Ögonblicket senare kan 
jag plocka fram en stor mängd silver, 
som visar det sig, även det kommer 
från inbrottet på Fitura Säteri. 

Silvergömman är värd i runda tal en 
och en halv miljon !!!! kronor. Som 
ni säkert förstår är det en ansenlig 
summa pengar på den här tiden. 

Jag belönas senare med en god 
middag på Djurgårdsbrunn, av en 
mycket tacksam direktör Eriksson. 
Göros Kamp, ja han får nog något ex-
tra gott till kvällsmat, tror jag.

Från Wikipedia
Tumba-Tarzan, eg. Rolf Johansson, 
född 1 juli 1925, död i juni 1978, var en 
svensk inbrottstjuv som blev en medial 
kändis 1954 då han under mer än ett 
halvår var på rymmen från polisen.

Johansson växte upp under fattiga 
omständigheter i stugan Entorp som 
ägdes av den kommunala fattigvår-
den och som låg söder om Tumba, 
i Stockholms län. Han var den 
äldste sonen till föräldrarna Eskil och 
Amanda Johansson och han hade två 
yngre bröder, Sune och Olle. På grund 
av föräldrarnas sjukliga tillstånd pla-
cerades de två yngre bröderna på ett 
barnhem i Norrtälje där de vistades i 
fem år. Det var först i och med att de 
kom hem från barnhemmet 1946 som 
bröderna började med kriminalitet. 
Sune och Olle, 15 och 12 år gamla, 
började göra inbrott i sommarstugor 
och stjäla saker som konserver och 
kläder, men även sådant som kunde 
säljas. Rolf var 21 år 1946, gift med 
Alice, hade två döttrar och bostad i 
Vretarna.

Sommaren 1952 åkte Olle och Sune 
fast och man fann stöldgods hos Rolf 
vilket gav honom villkorlig dom för 
häleri. Men de båda bröderna rymde 
och fortsatte att försörja sig på som-
marstugeinbrott medan de höll sig 
gömda i skogarna på Södertörn. Det 
var nu som de uppmärksammades i 
media och man började kalla dem för 
”Tumbaligan”. Storebrodern Rolf och 
hans fru hjälpte sina bröder med mat 
och utrustning och när de till slut hit-
tades av polisen greps alla tre bröder. 

Alice fick villkorlig dom och dött-
rarna togs ifrån henne och placerades 
på fosterhem.

Den 8 maj 1954 rymde Rolf från 
Vångdalens fångvårdsanstalt utan-
för Uppsala. Han sökte upp Alice 
och tillsammans gav de sig av ut i 
Södertörns skogar. Likt sina bröder 
började nu Rolf att på allvar leva av 
sommarstugeinbrott. I en av stugorna 
fann han en pistol av märket Walther, 
kaliber 6 mm och 62 patroner. Efter 
en månad på rymmen upptäcktes de 
vid Tegelvreten av polisen dagen före 
midsommarafton. Det var polisman 
Svensson från Tumba som fann dem 
och med dragen pistol skrek att de 
var omringade. Trots detta smet Rolf 
och sköt ett skott i luften vilket fick 
polismannen att skjuta efter Rolf som 
han dock missade. I tumultet lyckades 
polismannen tömma sitt magasin vil-
ket gjorde att Rolf och Alice under pi-
stolhot mot polismannen tillsammans 
kunde springa därifrån.

Det var dagen efter, den 23 maj 
1954, som media utnämnde honom 
till landets farligaste förbrytare och 
han tilldelades namnet Tumba-Tarzan 
för första gången av tidningen Ex-
pressen. I tidningarna berättades det 
om en skottduell mellan Rolf och 
polismannen och att Rolf ska ha hotat 
att skjuta sin fru. Polisen visade även 
upp en stekpanna med skotthåll som 
han skulle ha skyddat sig med. Senare 
visade det sig att dessa skotthåll inte 
kan ha kommit från en Waltherpistol. 
Denna påstådda skottduell orsakade 
en stor insats från polisen och tidning-
ar och radio rapporterade flitigt. För 
varje dag han var på rymmen växte 
myten om Tumba-Tarzan. I vissa be-
rättelse utmålades han som en Robin 
Hood-figur. Exempelvis berättades 
det att han brukade äta den stulna 
maten vid sommarstugans köksbord, 
att han diskade efter sig, lämnade en 
ursäktande lapp vid bordet och aldrig 
belastade samma sommarstuga med 
flera inbrott. Även hans bröder spela-
de en roll i skriverierna och Sune fick 
smeknamnet ”Lill-Tumba” medan 
Olle kallades för ”Lill-Tarzan”.

Under tiden som allmänheten och 
polisen fokuserade sökande till sko-
garna runt Södertörn så befann sig 
Rolf och hans fru i sex veckor hos 
deras vän Kalle i hans lägenhet i Ba-
garmossen. I mitten av augusti gav de 

sig av därifrån och tältade under en 
period söder om Norrtälje. Den 2 no-
vember lämnade Alice Rolf i skogen, 
sökte upp sin mor och anmälde sig till 
polisen. Den 16 november greps Rolf 
i en vägspärr på Stocksundsbron när 
han kom körande mot Stockholm i 
en stulen Vauxhall. Tillsammans med 
honom i bilen fanns lillebror Olle och 
stöldgods. Gripande gick lugnt till 
men i en kavajficka hade Rolf en lad-
dad pistol.

Vintern 1955 åtalades Rolf, Alice 
och Olle. Rolf dömdes till tre år och 
sex månader för hot mot tjänsteman, 
främjande av flykt, brukande av falsk 
urkund, misshandel, stöld, grov stöld, 
försök till grov stöld och häleri. Allt 
som allt 95 olika brott men där de 
flesta rörde sig om enstaka småstöl-
der. Alice fick villkorlig dom.

I fängelset blev han vegetarian och 
som frisläppt arbetade han under 
några år aktivt för djurskydd och mot 
djurplågeri och han reste runt och höll 
föredrag. Han kom aldrig att begå 
några större brott, däremot småstöl-
der. Han var sjukskriven långa perio-
der. Rolf återförenades aldrig med 
Alice eller sina döttrar och han dog i 
juni 1978.

Gubbe på stubbe

Text och foto:
Catarina Håkansson

Illustration:
Robban Carlsson
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Det var 10 år sedan representanter för 
alla bombgrupperna i riket var samlade 
tillsammans för en gemensam tränings-
vecka och dressyrkontroll.

I Sverige finns för närvarande 16 
utbildade sprängämnessökande hundar. 
Alla är placerade vid bombgrupperna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Då Sverige ska vara EU-värd under 
år 2009 är det viktigt att alla hundarna 
är uppdaterade på de sprängämnen vi 
har att tillgå. Merparten av de jobb som 
kommer att utföras under nästa år är s.k. 
skyddsundersökningar. Det  innebär att 
man med hundarnas hjälp säkrar lokaler 
och platser där personer med en hotbild 
ska vistas. Det är då viktigt att vi arbe-
tar efter samma modus.

Vi kunde efter veckan konstatera att 
alla deltagande ekipage mer än väl hål-
ler måttet som goda sökhundar.

Då bombhundar blir bra på de 
sprängämnen man har att tillgå i hem-
mamyndigheten var det viktigt att vi 
den första dagen gav dem 
möjlighet att prova varandras 
ämnen. Det visade sig att vi 
i alla myndigheter har en bra 
kombination av träningsäm-
nen. Hundarna var väl uppda-
terade på alla sorter.

Försvarsmakten i Karlsborg 
ställde välvilligt upp med öv-
ningslokaler. Stora utrymmen 
som ställde stora krav på hun-
darnas uthållighet. Den första 
träningsdagen fick varje hund 
söka oavbrutet i 2 timmar 
fram till  lunch. Med jämna 
mellanrum detekterades göm-
morna.

Efter en lunchvila blev det 
ytterligare 3 timmars sök med 
korta vilopauser. Det var inte 

utan att hundarna sov gott hela natten.
Då bombhundar ofta rör sig i ”finare” 

miljöer genomfördes sök både i Karls-
borgs fina militärmuseum och kyrka. 
Här ställs stora krav på hundarnas för-
måga att röra sig i känsliga miljöer. En 
bombhund måste gå varsamt fram utan 
att för den skull förlora i noggrannhet. 
Om hunden missar så har vi den filoso-
fin att föraren inte gett hunden chansen 
att få lukten i nosen. ”Hunden trilskas 
inte med sin förare, får den en lukt i 
nosen så blir det en markering” Vi kan 
alltså aldrig skylla på våra hundar, bris-
terna finns hos den som håller i kopplet.

En dag ägnades åt sök i Undenäs 
kyrka. Den ska enligt uppgift vara 
Sveriges största landsortskyrka. Den 
nuvarande kyrkan byggdes på två år 
och stod färdig 1893. Den gamla trä-
kyrkan hade brunnit ner tre år tidigare.  
En känd hundförarprofil i Stockholm 
berättade senare att hans föräldrar gift 
sig i just den kyrkan. Dessutom förtäljer 

historien att en äldre släkting på hans 
mor sida, på sin dödsbädd, erkände för 
prästen att det var han som bränt ner 
kyrkan. Någon skulle kunna påstå att 
äpplet inte faller långt ifrån trädet men 
det stämmer inte i det här fallet.

Förutom alla sökövningar så umgicks 
alla flitigt på kvällarna. Vid biljard-
bordet visade det sig att taktiskt moget 
eftertänksamt spel vida överträffade 
ungdomlig pricksäkerhet och iver.

Rent historiskt (många år tillbaks) har 
lydnadsprovet varit den största källan 
till underkända omdömen. Den myten 
kan vi med eftertryck undanröja. Vi 
fick se bra lydnad överlag med två klart 
lysande stjärnor. Eje Noreen med sina 
två hundar Nitro (malinois) och Jota 
(spaniel) och Per-Anders Lindahl med 
sin spaniel Norma.

Det bestämdes att ytterligare en sam-
träning bör genomföras under senvåren 
2009. Den sena halvan av året kommer 
att innebära många insatser med bomb-

Regional utbildning
för sprängämnessökande hundar i Karlsborg vecka 41-2008.

Uppladdning inför kvällens biljardmatch.

Regional utbildning

Text och Foto:
Pelle Ericsson/Bombgruppen Stockholm
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hundar och det är troligt att vi även måste ta hjälp av 
våra nordiska grannar.

Under juni månad 2008 genomfördes en samträning 
med bombhundar ifrån våra grannländer. Kursen var i 
polishundtjänstens regi och varje land deltog med två 
hundekipage och en instruktör. Det var mycket lyckat. 

Målet var att vi skulle försöka att förena de eventuellt 
olika filosofierna kring sök efter sprängmedel/skyddsun-
dersökningar som finns. Det kan handla om skillnader i 
sprängämnen, sökmetodik, markeringar, förvaring och 
hantering av träningsämnen m.m.

Lasse Eriksson höll ett föredrag om urval av sökhund 
och Dennis Menning ifrån FOI berättade om sprängäm-
nen i allmänhet och vikten av att, så långt det är möjligt, 
utesluta korskontaminering av de olika sprängämnena. 
Hantering och förvaring är A och O när vi hanterar 
ämnen som avger mycket få (lukt)molekyler. Av reaktio-
nerna att döma kunde vi förstå att det slarvas med det på 
en del håll. 

Då vi erbjöds möjlighet att studera varandras söktek-
niker lärde vi oss av varandra. Någon upptäckte t.ex. att 
hunden blev mer noggrann när den var kopplad andra 
såg fördelarna med att använda lös hund oftare. 

Gemensamt för alla hundarna var att de var mycket ut-
hålliga, miljöstarka och hade fina påvisande markeringar.

Vi var alla överens om att vi inte behöver vara oroliga 
att ta hjälp av varandra vid stora evenemang som kräver 
många hundar som ska söka av stora ytor. Ett gott samarbete hund och förare är A och O när vi jobbar.

Är det inte lunch snart.
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Föredömlig utgångsställning.

Jota väntar på Ejes kommando
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• Träningsläger, drag.
• 090111--090116
• Långberget
• Anmälan till Lars Bergström
•  Group Wise senast 090101

•  Hundförarförbundet och jag hälsar alla hjärtligt välkomna 
till ett läger utöver det vanliga med snö, förhoppningsvis 
en del sol samt en massa skidmil på Långberget.

•  Lars Bergström Lop/H. Göteborg, 0702-87 31 58

Anmälan
Träningsläger

Draghund

Klimatförändringarna accelererar. 
Hjälp oss dra i nödbromsen nu!

Sms:a ordet NATUR till 72 900, så  
skänker du 50 kr till SNF:s klimatarbete.

Läs mer på www.snf.se
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Polishundförareförening 
i Västernorrland stod som 
värd för 2008 års SPM för po-
lishundar i narkotikasök 6-9 
oktober i Sundsvall. Fjorton 
hundar kom till start, geogra-
fiskt spridda från Norrbotten 
till Småland i söder.

Tävlingarna förlades till Hotell Södra 
Berget i Sundsvall som vi sedan tidigare 
arrangemang har ett mycket bra sam-
arbete med. Hotellet ställde välvilligt 
upp och tillät hundar på rummen vilket 
i vanliga fall ej är tillåtet. Vår ambition 
var att försöka förlägga alla moment på 
eller så nära hotellet som möjligt och då 
hotellet insåg reklamvärdet i dessa täv-
lingar samt efter en del övertalning så 
fick vi igenom alla våra önskemål.

Alla samlades på måndag kväll den 6 
oktober för en genomgång av tävlingar-
na samt middag. För oss arrangörer blev 
det tidig kväll för vid 06.00 tiden tisdag 
morgon hade vi att påbörja gömmorna 
till fältsöken och dom första spåren. 
Fältsöket förlades till ett skogsområde 
400 meter från hotellet där terrängen 
gav lika villkor för alla. Bäst där lycka-
des Christer Österstedt från Norrbotten. 
Spåren förlades efter hotellets skidspår 
(dock vid tillfället utan snö) till vad vi 
tyckte mycket bra spårmarker. Spåren 
brukar av erfarenhet ta tid men då vi 
lyckades med lämplig framförhållning 
på spårläggarna och de tävlande i jämn 

ström blev skjutsade till sina spår slapp 
vi en massa ”dö tid” och drygt hälften 
av spåren var klara före lunch. Även 
lagersöket avverkades denna dag och 
detta förlades till hotellets verkstad.

Efter första dagens tre moment ledde 
Thomas Jörkander Västra Götaland 
knappt före Torbjörn Karlsson, Stock-
holm och Susanne Lindblom, Västra 
Götaland. Det skulle visa sig att täv-
lingen skulle bli mycket jämn där leda-
ren blev en ny allt eftersom momenten 
avgjordes.

Andra dagen avgjordes lägenhets-
sök och bilsök. Hotellet hade upplåtit en 
svit på 80 kvadratmeter med tillhörande 
stort kök och badrum för lägenhetssö-

ket. För att göra detta moment så tjänste 
nära som möjligt så fick sviten bli 
ostädad efter en företags middag som 
tillagades och förtärdes i nämnda kök 
och svit kvällen före. Till en början fann 
en och annan hund matresterna mer 
intressant än gömmorna. En viss bävan 
infann sig hos tävlingsledaren i detta 
moment då vi lovat hotellet att ”våra 
hundar förstör inget”. Dock genom-
fördes detta moment efter domarnas 
anvisningar och till allas förvåning 
blev et knappt hundhår kvar efter alla 
genomfört momentet.

Bilsöket hade vi förlagt till hotellets 
nybyggda mässhall. Vi höll till med det-
ta moment i den nedre hallen och vars 
golv bestod av nylagda klinkers. Och då 

SM 2008 i narkotikasök

SM 2008
i narkotikasök för polishundar

Text och Foto:
Västernorrlands läns Polishundförare förening genom

Roger Wiklander, Länshundbefäl

Väsksök
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vi också ville hålla stilen så i stället som 
brukligt köra in några oljeläckande vrak 
så fick vi Volvo/Ford att ställa upp med 
tre st. demonstrationsbilar årsmodell 
08. Mycket tack vare vår garageförman 
som tidigare jobbat på Volvo. Även där 
lovade vi självsäkert att ”våra hundar 
förstör inget”. Och se allt gick bra med 
passiva eller försiktiga tassmarkeringar 
och garageförmannen började på att 
slappna av och fundera på kvällens ban-

kett som han var bjuden på.

Då kom den SISTA tävlanden in.
Jag vet in den hunden hade skallmarke-
ring och om de plötsligt fått något fel 
på stämbanden och i frustration betedde 
sig som den gjorde. För när den från 
utsidan lokaliserade en gömma i motor-
rummet på en av bilarna så satte den 
tänderna i dess framskärm så grundligt 
att en plåt och lackskada á 6000 kronor 

uppstod. Dagen avslutades med bankett 
på hotellet.

Tredje och sista dagen avgjordes 
lydnad och bagagesök.
Lydnaden förlades till den övre mäss-
hallen och det är mig veterligt första 
gången lydnaden i ett polishunds SM 
som avgjorts på heltäckningsmatta och 
under kristallkronor.

Det hela började med att ledaren 

SM 2008 i narkotikasök

Bilsök

Lägenhetssök
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nollade plats liggningen och hans min 
var allt annat än glad. Dock gjorde han 
en bra lydnad i övrigt. Den som låg på 
andra plats klarade platsliggningen och 
en seger verkade ligga inom räckhåll för 
denne då han klev in för lydnaden.

Om hunden som gick i bett på Volvo 
bilen hade misstänkta fel på stämban-
den hade inte denna hund problem med 
detta. Efter en lydnad med konstant 

ljudgivning blev poängen därefter och 
försprånget blev lika med noll med 
några poängs övervikt för den tidigare 
ledaren. Då bägge fick samma poäng i 
det avslutande bagagesöket så var saken 
klar.

Segern gick till Thomas Jörkander 
med Nubbe Västra Götaland, 635,5 
poäng som också blev bästa sökhund. 
Torbjörn Carlsson med Arrak Stock-

holm, 633,0 poäng på andra plats och 
Jan Gustavsson med Ante Västmanland 
som klättrade upp och lade beslag på 
tredje platsen med 621,0 poäng. Mellan 
första och femte plats skilde det endast 
21,5 poäng.

Av våra egna deltagare Jonas Pauls-
son och Per Lockner så hamnade Pauls-
son på en hedrande sjunde plats och 
Lockner på en elfte. Lockner hade bytt 

Lagersök

SM 2008 i narkotikasök

Sök i skogen
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SM 2008 i narkotikasök

höftkula tre veckor tidigare och opere-
rande läkares inrådan var sjukskrivning 
och stillhet i minst två månader. Nu 
var det så att Lockners inställning inte 
riktigt överensstämde med läkarens och 
valde att tävla ändå. Det var en annan 
åskådare som med förundran tittade då 
Lockner gjorde entré på spåret, stödd 
på kryckor och undrade om polisen 
även anordnade Paralympics. Han ge-

nomförde hela tävlingen, bara det en 
prestation.

Med detta vill vi tacka de tävlande 
för fina prestationer, för många var 
det första gången de tävlade. Domarna 
Christer Lundqvist och Lars Lindgren 
som dömde fält och bilsök. Elisabeth 
Holm och Leif Malmgren, lager och 
väsksök. Thomas Wiman och Roberto 
Viscoviech, spår, Lägenhet och lydnad. 

Och som med stor entusiasm ställde 
upp på vårt koncept.

Vår egen polismyndighet med läns-
polismästare Per Silverliden som stöttat 
oss i detta arrangemang samt övriga 
kollegor, civilanställda och sponsorer 
som gjorde dessa tävlingar möjliga.
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Vinnare

SLUTSTÄLLNING SÖDRA BERGET SM 2008 I NARKOTIKASÖK FÖR POLISHUNDAR

Plac Startnr Namn Hund Län Totalt Lydnad Spår Fältsök Bagagesök Lägenhetssök Fordonssök Lagersök

1 5 Thomas Jörkander Nubbe Västra Götaland 635,5 55 66,5 75 94 120 108 117

2 2 Torbjörn Carlsson Arrak Stockholm 633 61 68 88 94 114 114 94

3 8 Jan Gustavsson Ante Västmanland 621 81 69 88 82 104 114 83

4 12 Susanne Lindblom Isa Västra Götaland 618 80 65 85 69 111 114 94

5 6 Lars Ekström Kenzo Uppsala 614 81 0 82 100 120 111 120

6 11 Roger Zetterberg Arrac Uppsala 581 45 66 88 72 111 114 85

7 9 Jonas Paulsson Undra Västernorrland 546,5 72 53,5 79 76 82 105 79

8 7 Kent Evertsson Sunny Västra Götaland 529,5 66 65,5 82 50 82 96 88

9 10 Per Lockner Åbba Västernorrland 522,5 45 58,5 88 88 79 79 85

10 4 Christer Österstedt Gina Norrbotten 469,5 72,5 0 94 40 76 108 79

11 13 Elisabeth Andersson Anton Västra Götaland 467,5 79 63,5 85 0 76 82 82

12 14 Åsa Isaksson Alice Västerbotten 443 85 0 72 62 79 60 85

13 1 Roger Jonsson Kenzo Jönköping 423 54 58 73 30 79 60 69

14 3 Torgny Zackrisson Nicki Jönköping 288 30 0 82 0 60 76 40

SM 2008 i narkotikasök

Torbjörn Carlsson, Arrak, Sthlm., Thomas Jörkander, Nubbe, V. Götaland och Jan Gustavsson, Ante, Västmanland.



21PO L I S H U N D E N 5 2008

Som en av landets största polismärkessamlare skäms jag att berätta att jag saknar i 
princip alla äldre polishundklubbars tygmärke.

Jag är i färd med att tillverka en stor tavla med alla mina polismärken, (ca 130) lokala 
och skulle självklart vilja lägga till så många polishundklubb/föreningsmärken som 
möjligt.

Jag vet att dessa är gamla och förmodligen mycket svåra att få tag på. 
Uppdraget blir därför att koppla på spårlinan och nosa fram dessa märken på någon 

gammal jacka, eller väska eller kanske byrålåda. 
ALLT är av intresse, oavsett skick. Alla ev. kostnader ordnar sig såklart.
Jag har lyckats få tag på bilder på vissa av dem som jag saknar och bifogar dem här:
Tack på förhand!

Håkan Thelin, Krinsp
Länskrim Stockholm, TSS, 106 75 STOCKHOLM, 0708-95 15 90

EFTERLYSNING! EFTERLYSNING!
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Inbjudan till

VINTER-SM 2009
Dalapolisens Hundförarförening hälsar Er välkomna till Vinter-SM

för Polishundar på sportfältet i Malung 3–5 februari 2009.

Program

3 feb Samling – provåkning av banor – Hundförarförbundets info.möte

4 feb 10 km pulka senior och oldboys – 10 km linkörning – bankett

5 feb Stafett 3 x 5 km

Detaljprogram kommer senare

Anmälan: Görs på talongen nedan senast 2009-01-18

Avgift: 100 kr/deltagare. Insättes på bg 348-9911 Dalapolisens Hundförarförening i samband med 
anmälan.

Förläggning: Ordnas av deltagarna själva. Flera alternativ finns. Malungs Camping samt vand-
rarhem och hotellalternativ. Kontakta Malungs Turistbyrå på tel. 0280-186 00 eller sök på webben 
www.malung.se eller www.malung.nu

Förare: ......................................................  Hundens namn: .....................................................

Adress: .....................................................  Ras: .......................................................................

Postnr.: .....................................................  Ålder:  ...................................................................

Postadress: ................................................  Meriter: .................................................................

Tjänstehundklubb: ....................................

Klass: pulka senior      pulka oldboys    linkörning (ringa in valt alt)
Anmälan skickas via GW till Peter Granström, hundenheten Dalarna, Mora

Välkomna!
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I förra numret av Polishunden skrev vi om 
norrlandstjejerna Black & White, Sofi a Berg och 
Maria Mörtberg. Tyvärr blandade vi ihop det lite. 

Det är Maria som är ljushårig, White och Sofi a 
som är svarthårig, Black. Rätt ska vara rätt, svart 
ska vara vitt.

Rätt ska vara rätt
Svart ska vara vittvitt

Text och Foto:
Catarina Håkansson

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Redaktionen
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Ordförande

Lars Lindgren
Bost.: Holmby 1206, 240 32 Flyinge

Tel. 046-520 12
Mobiltel. 0733-48 31 74
Fax bost. 046-280 25 88

E-mail: le-cops@telia.com

V. Ordförande

Thomas Wiman
Bost.: Brattlyckev. 5, 448 33 Floda

Tel. 0302-307 10
Mobiltel. 0705-16 70 02, 0733-86 21 80

E-mail: tomas.wiman@telia.com

Kassör

Manne Johansson
Bost.: Kärstalöt Rosenlund,

610 50 Jönåker
Mobiltel. 070-520 45 53

Polismyndigheten i Södermanlands län
E-mail: johansson.manne@gmail.com

Sekreterare

Martti Källmalm
Bost.: Ope 2608, 831 92 Östersund
Tel. 063-354 36, Fax 063-354 37

E-mail: martti.kallmalm@swipnet.se
Polismyndigheten i Jämtlands län

Tel. 063-15 25 08

Ledamot

Peter Matthijs
Bost.: Fredriksbergsvägen 9,

523 31 Ulricehamn
Tel. 0321-103 85 bost.

Mobiltel. 0702-16 77 61
E-mail: matthijs@ueab.net

Suppleant

Petra Viklund
Bost.: Granskogsvägen 15,

161 75 Hässelby
Mobiltel. 0736-18 22 54

E-mail: p.edstrom@brevet.nu

Suppleant

Peter Lindberg
Bost.: Lövnäsberg, 155 94 Nykvarn

Tel. 08-55 24 56 58
Mobiltel. 0733-53 93 40

E-mail: peterlindberg66@telia.com
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