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Conny Anderson. ”Polishundarna är överlägsna när det gäller lukt, men behöver ha någorlunda färska spår. Det fanns inte i Täby”, säger han.

Jag är
som en
apacheindian
i mitt sätt
att tänka.
Conny Andersson

Conny Anderssons spårningsinsatser bidrog till
att flera av helikopterrånarna kunde gripas och
fällas efter kuppen i Västberga.

anlitar civila organisationer som Nacka-Värmdö
räddningsällskap och Fyrhjulsföreningen.
De introduceras i en variant av spårning utvecklad av poliser i USA och England, kompletterad med andra sökmetoder. Syftet är att skapa en
medvetenhet om vilka spår en försvunnen människa lämnar efter sig.

– Tracking är en långsam metod när det gäller
eftersökning av försvunna personer, den talar om
riktning. Längre fram måste man sätta in andra
resurser, säger Hans Larsson som är sakkunnig
i efterforskningen av försvunna personer vid Polismyndigheten i Stockholm.
Efter 20 år som polis har Conny Andersson lämnat in brickan och driver i dag ett eget trackingföretag.
Han utbildar kriminaltekniker, livvakter och
militärer och är engagerad i Missing People Stockholm, frivilligorganisationen som letar efter försvunna personer.
Under resans gång har trackingen blivit en livsstil.
– Jag är som en apacheindian i mitt sätt att tänka. I vårt västerländska samhälle letar vi efter något slags svar hela tiden. I den indianska kulturen
är svaret ointressant. Man slutar aldrig att undersöka, människan är i ständig förändring. Den insikten har gjort mig mer levande, mer närvarande
i nuet. Mitt förhållningssätt är att jag vet ingenting,
men jag jobbar på det, säger Conny Andersson. n

En tracker söker efter
sammanhang – gissar aldrig
w Tracking eller spårning
har utvecklats av amerikanen Tom Brown och baseras på apacheindianernas
gamla krigs-, jakt- och
försvarskonst.
w Den engelska insatsstyrkan SAS har använt
tracking i 40 år.
Brittiska SASw En tracker använder sin
soldater utbildas
i tracking.
kropp och sina sinnen för
att ta reda på fakta.
w Trackern söker efter sammanhang och detaljer och försöker se intentionerna bakom en
rörelse – ett spår som kan vara lukter, ljud, synintryck med mera. En tracker antar aldrig, utan
fastställer genom att utesluta och bekräfta.
w Användningsområdet är brett, från förebyggande säkerhetsarbete till att spåra flyende
brottslingar och att hitta försvunna barn.

