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Stal apparater för 778 000 kronor
Markaryd i centrum för en ovanlig och fräck kupp
Markaryd I Marka-
ryd skedde en annor-
lunda och grov stöld 
under tisdagsnatten. 
En lastbil med släp 
stals, tömdes på elek-
tronik värd 778 000 
kronor - och kördes till-
baka. 
Det var ingen tidstypisk 
smash- and grab-kupp 
med i hast uppskuret ka-
pell vid en öppen rastplats. 

För den svenskregistre-
rade långtradaren stod 
uppställd i ett inhägnat 
område på Ulvarydsvägen 
i Markaryd.

En eller flera gängnings-
män tog sig in på området 
och lyckades köra i väg 
med fordonet vid ettiden 
på natten. 

Nästan två timmar sena-
re, vid 02:43, kördes samma 
fordon tillbaka och parke-
rades på samma plats!

Men en kontroll visade 

att nästan hela lasten sak-
nades, elektronik värderad 
till 778 000 kronor.

– Det var teveapparater. 
Men allt var inte borta, det 
låg kvar en del elektronik, 
säger Andreas Arvidsson, 
utredare inom polisen i 
Ljungby.

Lastat av i närheten
Gärningsmannen- eller 
männen har alltså kört i 
väg och lastat av godset i 
grannskapet.

Andreas Arvidsson be-
rättar att man inlett en 
stor undersökning för att 
kunna säkra spår.

– Det är rätt mycket ini-
tialt att göra. Bland annat 
håller vi på att leta efter 
tekniska spår, kontrollera 
övervakningskameror, hö-
ra eventuella vittnen och 
chaufförerna. Så vi får se 
vad vi landar.

Dan Rapp
0372-69 229

dan.rapp@smalanningen.se
En lastbil med släp stals, tömdes på elektronik värd 778 
000 kronor - och kördes tillbaka.  Foto: LeiF Lundström

Markaryd Komi-
kern Eric Löwenthal 
gästade på onsdags-
kvällen Markaryds 
Kulturhus. Med sig 
hade Löwenthal sin 
föreställning Fa-
dern.
Det är i ”Faderns, So-
nens och Försäkrings-
kassans namn” som Eric 
Löwenthal gör sin stå-
uppshow Fadern. Och det 
handlar då om hans 26 
årige son Alexander som 
varken kan prata eller kla-
ra sig själv. Men det är inte 
sonen som Eric Löwenthal 
driver med, utan om våra 
fördomar och om den by-
råkrati som finns i Sve-
rige.

Myndigheter är till ex-
empel inte alltid så lätta 
att handskas med om han 
har ett barn som har funk-
tionshinder. För att Alex-
ander ska kunna klara av 
sin vardag så måste han 
ha personliga assistenter 
och det kommenterade 
Eric Löwenthal på Kultur-
huset:

– Och för att få det bevil-
jat så ställer Försäkrings-
kassan otroligt detaljerade 
frågor. De frågat till exem-
pel... hur många minuter 
sitter Alex på toaletten... 
per månad?

– Och man känner sig 
lite dum i huvudet... man 
tänker... jag vet ju inte ens 
själv hur länge jag brukar 
sitta. Vad tror de?... att he-
la familjen sitter på dass 
med en timer i handen? Då 
är man väl en sjuk män-
niska?

Inte första gången
I Markaryds kommun 
har Eric Löwenthal varit 
förr.

– Jag har varit här några 
gånger. Första gången var 
säkert 15 år sedan, när 
Göran Ebenhart hade hu-
morfestival som var på 
lite olika ställen. Sedan 
har jag varit på Ekebacken 
några gånger, säger han 
efter föreställningens 
slut.

– Och så har jag varit 
några gånger på J A Ranch, 
tillägger han.

Vid det här laget har Eric 
Löwenthal passerat 140 fö-
reställningar med Fadern 
och det innebär en del re-
sande i Sverige.

– Landet är ju stort, kon-
staterar han.

Förutom Fadern gör han 
”vanlig standup” också. 

Lite orolig
Eric Löwenthal berät-
tar att han började med 
standup 2001.

– Efter några år, så sa 
kollegorna att jag kunde 
göra något på det här med 
sonen. Men det är ett svårt 
och ömtåligt ämne. Så 
man måste bli lite varm i 
kläderna innan man kan 
ge sig på det här.

Det är inget som man 
gör med en gång. 

– Normalt sett så blir ju 
publiken lite orolig.

Men publiken i Marka-
ryds Kulturhus verkade ta 
skämten på rätt sätt och 
skratten var många. De 
förstod, som Löwenthal 
själv uttrycker det, att han 
är ”på Alexanders sida” när 
han skämtar.

Arrangör var Markaryds 
Riksteaterförening. Detta 
i samarbete med Kultur & 
Fritid.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Eric Löwenthal skämtar om våra fördomar. Foto: LeiF Lundström

komikern Eric Löwenthal besökte Markaryd på ons-
dagen. 

Fadern på Kulturhuset i Markaryd
”Jag har varit här 
några gånger. Första 
gången var säkert 15 
år sedan, när Göran 
Ebenhart hade hu-
morfestival som var 
på lite olika ställen. 
Sedan har jag varit 
på Ekebacken några 
gånger”

Eric LöwEnthaL

På inredning 
och VVS material 

Butikerna i Timsfors och Älmhult.
Öppet 8.00 – 17.00

Ljungbyvägen 11
285 40 Markaryd

BLACK
FRIDAY

24 november

Stallgatan 8
343 34 Älmhult

- Din lokala VVS-entreprenör -


