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reportage

Han lärde av apacheindianerna och blev Sveriges första professionella mantracker. Conny Andersson lyckas där hundnosar går bet
och har spårat upp både försvunna personer och bankrånare.
l text Monika Ruborg l foto Pekka Pääkkö

Han hittar
spår som
en apache

K

lockan är nio på morgonen den 23
september 2009. G4S Cash Services
värdedepå i Västberga har rånats u
 nder
natten och flykthelikoptern hittats över
given på ett fält mellan Skavlötens mo
tionsspår och Rönninge by i Arninge.
Enligt uppgifter till TT har rånarna försvunnit
med 39 miljoner kronor.
Sveriges enda professionella tracker – spårare –
polismannen Conny Andersson är på plats i Täby
för att hålla obehöriga utanför avspärrningarna.
När hundpatrullerna misslyckats med att få
korn på rånarna i det stökiga området skickas
Conny Andersson in.
Han hukar över marken och sniffar efter saf
ter, för precis som en nyplöjd åker har nytrampad
jord en viss lukt. Han letar efter kvistar, stenar och
grushögar, små, små detaljer och fysiska rörelser
som visar riktning.
Genom att utesluta och bekräfta spår i ett raf
finerat rutsystem arbetar han sig ut från helikop
tern, slår fast flyktvägen och ringar in ett område
där polisen kan koncentrera spaningsinsatsen.
Så småningom åtalas tio personer för det spek
takulära rånet, sju fälls.
Mer än fyra år senare ylar en varg på Café
Frapino vid Hornstull. Det är Conny Anderssons
mobilsignal.
Han klickar bort samtalet från sin bror.
– Jag har älskat vargar sedan barnsben. Vargen
är en notorisk spårare, otroligt självständig och
stark och kan överleva i alla miljöer.
närpolis i väster
ort, ett av Sveriges tyngst kriminellt belastade om
råden, när han fick upp ögonen för tracking.
– Jag och mina kolleger var ständigt hotade av
maffialiknande gäng och bar vapen dygnet runt.
Jag kände mig tandlös i mitt arbete som polis,
kunde inte hjälpa alla de människor som utsattes
för övergrepp.
Han insåg att det krävdes hållbar teknisk bevis
ning för att spåra och sätta dit gängen, snarare än
att förlita sig på vittnesmål som få vågade ge.
Han läste boken ”Tactical Tracking Operation”

Conny Andersson arbetade som

älskar
rovdjur

w Namn: Conny
Andersson.
w Ålder: 47 år.
w Bor: Södermalm.
w Familj: Singel.
w Sysselsättning:
Driver Tracker
School Sweden
som utbildar militärer, poliser och
säkerhetspersonal
i tracking, spårning.
w Kuriosa: Älskar
vargar och ägnar fritiden åt att utbilda
svenska rangers i ett
försök att stoppa
tjuvjakten på utrotningshotade rovdjur.
Ligger i förhandlingar med tv-bolag
som vill göra en
dramadokumentär
om hans liv.

av David Scott-Donelan och bestämde sig för att
bli en indiansk spårare – en mantracker.
Spårarna var apacheindianernas ögon och öron
med uppdrag att vaka över sitt folk och avslöja hot
innan de blev verklighet, så att deras folk kunde
sova lugnt om nätterna.
– De blev som skuggvarelser, väldigt skickliga
på att se det dolda. För mig var det ren överlevnad
att bli tracker, de skulle ha ihjäl mig annars.
I dag använder sig den amerikanska gränspoli
sen av indianspårare, så kallade ”shadow wolves”
för att söka rätt på narkotikasmugglare vid den
mexikanska gränsen.
Conny Andersson fick stipendium av dåva
rande länspolismästaren Carin Götblad, åkte till
USA och gick flera kurser i spårning, överlevnad
och smygande under ledning av världens ledan
de tracker Tom Brown, som i sin tur tränats av de
främsta apachespårarna.
Tillbaka i Sverige började han betrakta polisarbe
tet i ett nytt ljus och upptäckte spår på brottsplat
ser som han tidigare missat.
– Tracking handlar om att lita på sina sinnen;
hörseln, lukten, synintrycken. Hjärnan handlar
bara om saker som hänt intellektuellt, kroppen är
mycket smartare, säger Conny Andersson.
Under sina 20 år som polis har han jagat ikapp
och gripit ett otal brottslingar, men aldrig har det
gått så smidigt som en gång i Vallentuna, samma
år som helikopterrånet.
Han var verksam som närpolis i Roslagen, åkte
på ett bostadsinbrott och spårade en misstänkt till
ett tätt buskage. Hundpatrullen fick ingen vitt
ring, men Conny kände med hela sin kropp att det
var någon där.
– När jag närmar mig ser jag att det står en per
son och gömmer sig bakom trädet. Jag smyger mig
fram till honom osedd och så viskar jag i hans öra:
”Du är gripen”, säger Conny och skrattar.
Mannen hade flera grova bankrån på sitt sam
vete.
– På utryckningsmyndigheten börjar man förstå
att man inte alltid kan gå våldsamt in och spränga
upp dörrar och börja skrika. Det är bättre att när

I jakten på helikopterrånarna 2009 tog polisen hjälp av

Ett fotavtryck i sand kan vara otydligt, men en
tracker vet hur man fastställer kroppsrörelser och
riktning med hjälp av detaljer i omgivningen.

ma sig tyst och överraska, alla rovdjur gör ju så,
säger Conny Andersson som har utbildat ett antal
kollegor i tracking.
Något större genomslag inom polisen har det
inte blivit för metoden.
I dag används tracking främst i efterforskning
en av försvunna personer där Stockholmspolisen

