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Textsammanfattning av Det är mycket i huvudet med Henrik Billstam 

Lars 
Välkommen till Podden. Det är mycket i huvudet. Dagens gäst Henrik Billstam är känd som 
den patrullerande Polisen i centrum, hans och hans kollega PO. De blev tilldelad Sankta 
Ragnhildsmedalj förra året. Frågan är: blir det bara sämre eller kan vi se lite positiva saker i 
samhällsutvecklingen? Vi kommer att prata om Södertälje, dans och mycket annat. Jag själv 
heter Lars Ahlin, kulturmäklare och en gammal Södertälje bor som jobbar med kultur 365 
inom Södertälje kommun. Välkommen Henrik.  
Har du bott i Södertälje hela ditt liv?  
Henrik 
Ja, det kan man säga sedan 56. Östra sidan har det blivit. Det var ju uppehåll, givetvis för 
lumpen och sedan i Polisskolan, men sen tillbaks.  
Lars 
Hur länge har du jobbat som Polis?  
Henrik 
Jag började i Polisskolan maj 75 och kom till Södertälje i mars 76, och sedan dess har jag 
jobbat som Polis. Det bara var någonting som växte fram verkade fram genom åren.  
Lars 
Vad har du för smultronställen i Södertälje? 
Henrik 
Jag som gillar motion, egen träning och som jag tror många Södertälje, uppskattar och ännu 
fler borde uppskatta kommunen spåren i Tvetaanläggningen riktigt nära stan.  
Lars 
Det borde fler upptäcka det riktigt bra, brukar du vara där på vintern och åka skidor?  
Henrik 
Jag kan åka skidor ut för inte på längden. Det är så konstigt. Det blir det inte, men får jag 
också ett slag till på sommaren eller vandra eller föll för fjällvandring på sommaren, för det 
gick inte åka någonstans i somras. Grattis folder om naturreservaten och vandringsleder 
haft stor glädje av allt som ligger inom kommunen.  
Jag brukar säga till unga Poliser, som är här i Södertälje. Vi har allting utom öken och alper. 
Vi har en stadskärna, vi har sjöar, skogar, vi har allting utom öken och alper. Jag tycker att 
ser det väldigt speciellt tack vare vi har ju en skog mitt i centrum. Kusen backe. Du kan inte 
gå vilse, men du är ändå i naturen helt otrolig trygghet. I husens backe kan man känna sig 
trygg där.  
Lars 
Jag vet också att du har stort intresse av historia i Södertälje. Vad i vår historia tycker du går 
du mest igång på? 
Henrik 
Jag kan gå igång på otroligt mycket, framför allt rent generellt efter 1905, och jag kan inte 
förklara varför, men det var ju unionsupplösningen och så vidare, och så kommer man in på 
Södertäljes historia. Ta bara: varför heter det kusins backe? Det är någonting för folk att läsa 
om det är en väldigt intressant grej. Jag har ju en otrolig fördel som rör mig ute bland folk. 
Jag träffar på Göran Gelotte ibland. Ja, det kanske tar mer än 10 minuter, ibland när vi 
pratas vid men fantastiskt att få möta och stämma av vissa saker med honom.  
Lars 
Vad har du för kommentar på stan? 
Henrik 
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Hela spektrat ska jag säga ibland när jag går själv eller min nya kollega Linnéa, och jag har 
ganska utdömd i skallen för alla typer av samtal, och det är fantastiskt. Vad folk vi pratat i 
allt vad skönt att polisbilen står där, för då vet jag att ni är här på stan tills vi möter dem, 
handlarna som ger tummen upp.  
Lars 
Många undrar, och det diskuteras ju hela tiden, Är vårt Södertälje centrum, säkert och 
tryggt? 
Henrik 
Ja, det kan jag säga. Då finns det säkert en och annan som kommer säga: hur kan du vara? 
Det är missbrukare på stan. Det kommer fram någon ibland till mig. Titta det är otryggt och 
vill ha igång mig för att prata, otrygghet, man nästan gillar när det händer saker i Södertälje. 
Jag brukar säga att det var otryggt att hitta missbrukarna där, men vad gör dom? De sitter 
där. De ska få sitta där så länge man sköter sig. Det här är människor som inte gör en fluga 
för när de är sociala. Det var värre på 80-talet. 
Vi började fylla resten redan klockan 10 på förmiddagen och när man gick på ett 
eftermiddagspass kunde ligga 2-3 berusade i varje full cell idag. Idag, kan det gå dagar utan 
att det händer något. våga säga att det är så mycket lugnare i centrum på dagtid, även 
kvällstid och nattetid. Det händer inte mycket heller, för vi har inte så mycket krogar och så 
vidare.  
Det är det jag är inne på, inte någonting om gängkriminalitet och annan omtalad 
kriminalitet, klaner och sånt är jag inne på, men det är ingenting som drabbar folket på 
gatan. Alla kan gå ut pensionären som är orolig, gå till din affär på kvällen, våga vara på 
gågatan, kom ner och var ute som vanligt. Det är ett ställe där man bör passa sig på och jag 
ibland brukar skoja om hemmet, farligaste platsen, men det kanske där man ska tänka sig 
för när det ringer på dörren och säger att det är från hemtjänsten, fast man inte har 
hemtjänst eller att det är från vårdcentralen eller banken ringer och säger och vill ha det är 
snabba ryck kan få ditt bankid. Man ska passa sig när man är hemma snarare. jag kan aldrig 
garantera något i hemmet när det kanske ringer på dörren att man är lite vaksam.  
Jag märkte att man får ett kvitto att motion är bra för kroppen, men även Själen får en släng 
av sleven. Generellt är det väldigt olika, men jag springer de flesta då fem sex dagar i veckan 
och sedan gymmet dag någon dag så att det passar mig, och än så länge håller jag.  
Lars 
Innan du blev polis. Höll du på med någon sport?  
Henrik 
Ja, det var utförsåkning. Det var utförsåkning och orientering. Jag hade tur pappa, jobbade 
på SJ och på den tiden så var det gratis biljetter. På SJ och SJ ägde ett hotell i Åre tack vare 
det. Annars hade inte mamma och pappa haft ekonomiska förutsättningar på sånt, men det 
var den tidens fribiljett på SJ som gjorde att det blev utförsåkning.  
Har du varit på Ragnhildsbacken?  
Ja. Det är ju lite speciellt att den lever och den fortsätter att frodas så fort det finns lite snö. 
På den tiden var det familjen Carappi som höll igång det hela tillsammans med 
friluftsfrämjandet fantastiska ungdoms drömmar.  
Lars 
Du tycker om att dansa? 
Henrik 
Ja, det är något jag alltid gjort när man var i fjällen som sagt och så började det var en vanlig 
dans och alltid tyckte om det genom åren och sedan för en fyra år sedan blev det bugg 
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genom buggkurser, och jag dansar fortfarande flera gånger i veckan, kursverksamhet kan du 
vara med under mycket strikta former. Jag saknar ju nu söndagarna sändas dansen i 
folketshus, men den är ju inställd och det får mig att gilla läget.  
Lars 
Dansade du på Folkparken i Rosenlund? 
Henrik 
Nja, jag hörde till de dansat jag har gjort, men sen kom jag bara in när jag kom in på dansen. 
men jag var ju med på 70-talet och ragga bråken och sånt. De hamnade ju bland de uppe på 
folkets park just där, och de gjorde vissa invasioner där och så vidare. Där har jag både 
dansat och haft mina bataljer som det var, men du var den här riktigt stora bataljen.  
Det var bristol och stadshotellet. Det kommer raggar karavanen från Stockholm. Vi hade 
våra egna raggare här. Det kunde vara ända långt förbi Birkakorset. Det var helt otroligt 
massor med folk på stan och full rulle.  
Lars 
När var det här så var det? 
Henrik 
Där började det lite lätt 76, 77, 78. Kulturen var ju riktigt så. Det blev ju konfrontationer med 
olika typer av grupperingar. Det fanns vissa som blev rikskänd. Ja, just det du har nämnt lite,  
Lars 
vilket fler tips till den äldre generationen har du? 
Henrik 
Jo, det är det där om man nu är ändå ute och rör på sig och man ska ta ut pengar. Många 
äldre gillar ju kontanthantering fortfarande, där brukar säga se upp så den inte har nån som 
kommer fram med en karta och frågar om saker och ting, precis där pengarna är uttagna, se 
till att pengarna snabbt hamnar i säkerhet. sitter ni och fikar och mobilen är på bordet och 
kartan kommer fram med konstiga frågor. Där ska man se sig för lite, men man ska inte vara 
rädd, men man kan säga nej till folk. Det är inte förbjudet.  
Lars 
Vad har du för tips till föräldrarna?  
Henrik 
Ja, det är delaktighet och veta vad de gör. Man har rätt att få veta det som förälder faktiskt. 
Det är det viktigaste delaktighet i att vara med fråga. Det kanske man inte alltid hinner med 
just det här. Få veta vad de gör och vilka kompisar de har. Det viktigaste. Förutom kärlek. 
Lars 
Sorliga situationer? 
Ja, det stämmer allt ifrån. Jag har en väldigt speciell. Jag ska inte gå in på detalj, men en 
julafton på 80-Talet när man kommer i från värmen hemifrån till att åka på ett 
lägenhetsbråk den natten. Det var speciellt barn som gråter, men sedan har man även det 
här att komma hem till föräldrar och meddela trafikolyckor på väldigt unga människor. Det 
är någonting vi måste göra och någon måste göra det.  
Lars 
Får man lära sig det på polisskolan? 
Henrik 
det finns ju kurser överlämna dödsbudet, men någonting måste man ju ha det också att ha 
en empati. Det har alla poliser med vissa saker ibland brukar säga: vi är utbildade att göra 
det vi inte är utbildade, för erfarenheten lär hur man ska tackla olika saker. Den ena gången 
är inte den andra lik. Det ser man med facit i hand kan tänka mig att överlämnat ett sådant 
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här besked beror ju så otroligt mycket på situationen och vem det är om det finns folk 
runtomkring. Jag brukar aldrig banga, inte för att göra det, men jag hatar stunden ifrån det 
att jag ringer på dörren och hör stegen till. Jag ska få berätta det, för jag vet snart har jag 
förstört någonting, för då fast jag inte har förstört så, men jag vet, det är jätte, speciell 
känsla, men det måste göras och sedan gäller att tackla den.  
jag gick med i Södertälje kulturhistoriska förening för några veckor sedan, och nu håller jag 
på och läser i fatt mig på deras tidning telgebygden. Det är såna där saker som jag söker mig 
till och försöker man så finner man någonting med likasinnade och gelikar och få svar på 
sina funderingar. Det är så där jag är lite sökande.  
Lars 
Vi leker med tanken att eventuellt att du skulle hamnar på ett äldreboende. Vad tror du att 
du skulle önska då? 
Jag skulle vilja veta att jag får en schysst lägenhet lagom stor. Jag skulle också vilja veta att 
det fanns jättebra naturliga sällskapsrumutrymmen, där man kunde samlas och gärna en 
schysst restaurang också.  
Lars 
Nu har vi kommit till Frågekorten. Nu skall du få ta ett av dessa kort som på andra sidan har 

en fråga som jag skulle vilja att du svarade på. Vad längtar du efter att någon skulle uppfinna 

forskningens framsteg inom sjukdomar och så vidare?  

Henrik 

Det finns ju många sjukdomar, och jag vet ju själv vad det handlar om. 

Lars 

Vi avslutar dagens podd som vanligt med att lyssna på en dikt som boende på något 

äldreboende eller gäst på en dagverksamhet skrivit. Vi samlade ihop dessa dikter och kan 

lyssna på dessa dikter och även titta i ett dikthäfte på vår hemsida www.sodertalje.se 

snestreck k365.  

Denna dikt har skrivits av Gungerd, Ingrid, Lina på Wijbackens äldreboende och läses av 

Margareta Lithén 

http://www.sodertalje.se/

