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Stort grattis till handbollsgrabbarna 
som fick stå överst på prispallen och 
hämta guldmedaljerna till MPGI. Jät-
teskoj när satsningen lyckas. Tack 
till laget och till Kyd som finns med 
hela tiden.

 
Valåret har kommit en bit på väg 

med komplexa insatser inför EU-va-
let. Kanske en indikation på vad som 
kommer att hända fram till den 14 
september. Samtidigt har vi också 
alla i färskt minne den tragiska hän-
delsen  vid den allsvenska premiä-
ren i Helsingborg då en supporter 
miste livet. Utmaningarna för oss 
är enorma, men tillsammans fixar 
vi vårt uppdrag. Det finns så mycket 
kompetens hos er alla.  

 
1 januari 2015 närmar sig. Vi står 

inför en tid med många spekulatio-
ner och frågor där det kanske känns 
som att svaren inte riktigt finns. 
Mycket står att läsa på Intrapolis, 
men informationen kan ibland tolkas 
lite olika. Ta upp era frågor med era 
chefer. Även om de inte alltid har ett 
komplett svar så kan de hjälpa er på 
vägen till att hitta rätt information.

 
Mycket på gång. Jag hoppas därför 

att alla tar chansen och njuter av 
det fina vädret. Vi behöver all kraft 
vi kan få inför utmaningarna under 
resten av året.

 
Jag önskar alla en skön sommar!

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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Sol, sol och guld
och mera sol!

Ledare

Innehåll

Tidning av och för alla idrottande
och motionerande polisanställda i 
Skåne samt anhöriga till dessa.
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Förr i tiden
Malmöpolisens Gymnastik- och 
Idrottsförening var en av de första 
som hade idrottsutbyte med Väst-
tyskland efter andra världskriget. I 
samband med en bankett i Hamburg 

eller Hannover på 50-talet fick en 
kollega borgmästarens fru till bordet. 
Detta bekymrade honom eftersom 
han inte kunde ett ord tyska. En an-
nan kollega förslog att han i alla fall 
kunde säga ”Viel Gemüse” vilket på-

Måns till höger brainstormar med Gunnar ”Skrubban” Olsson. Nya turnéer och turne-
ringar på gång?

Handbollskrönika

stods betyda ”mycket trevligt”. Efter 
middagen, några tal som började med 
”liebe Sportskameraden”, ett dussin 
”Gemüsefraser” fick kollegan reda på 
att det betydde ”mycket grönsaker”. 
Det förklarade varför borgmästarens 
fru sett så frågande ut.

Bengt ”Måns” Månsson
Han var däremot språkbegåvad. Han 
bar bildlikt handbollssektionen på 
sina axlar under många år. Damlag, 
korplag och serielag. Måns var även 
anlitad i fotbolls- och bordtennissam-
manhang. Han ordnade handbollsut-
byte med danska och tyska kollegor. 
Vi bjöd in Hamburg, Köpenhamn och 
Göteborgspolisen till en handboll-
sturnering i Baltiska hallen. Vi sak-
nade en spelmotor tyckte Måns och 
fixade ner kollega Anders ”Vesslan” 
Westlund från Stockholm. Jag som ny 
i laget och ungkarl kunde få ett smör-
gåspaket efter en kvällsmatch, då 
jag jobba morgon och natt. Tack Inga 
Månsson för de goda mackorna! De 
nattpassen behövde man inte besöka 
Allans korv - (allas korv) vid Kaptens-
bron. Måns hade ett stort hjärta, var 

Guldlaget i Baltiskan 1980:
St. fr. v: Anders ”Lunken” Lundqvist, Anders Malmborg, Christer Rindmo, Björn Jakobs-
son, Håkan Adler (Hansson), Per Ove Riex och Per Jystrand.
Sitt. fr. v: Bo Anders Jönsson, Stefan Wihlborg (Svensson), Anders Lindskog, Christer 
Lindahl, Staffan Kardne, Thomas Albinsson och Benny Sandberg.

Tidningsurklipp från Sydsvenskan 1980.
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en fixare och eldsjäl. Alltid laget före 
jaget. Han blev svårt sjuk och dog i 
förtid saknad.

Flygresan.
I slutet på 70-talet hade vi i Malmö ett 
kanongäng. Serielaget kryddat med 
toppspelare från allsvenska klubbar. 
Som ledare för gänget bokade jag re-
dan på hösten IPA:s våning på Sankt 
Eriksplan i Stockholm, där polis-SM 
väntade ett halvår senare.

Men hur skulle vi komma upp, tåg, 
buss eller bil? Våra allsvenska spela-
re hade matcher på helgen. SM gick i 
början på veckan. Många av seriespe-
larna (div 4) ville åka upp på fredagen 
och göra Stockholm. En omöjlig ekva-
tion…

Jag jobbade då som kvarterspolis 
i Svedala. En solig vårdag, när vi var 
klara för slutspel, körde jag patrull-
bilen ut till Sturup. Dåförtiden fanns 
det flygbiljetter för ungdomar under 
26 år för endast 200 kronor Stock-
holm tur och retur.

Jag gick in på ett flygbolagskontor 
och bad att få prata med chefen.

Efter lång väntan i receptionen 
kom jag in till en barsk stressad man.

Han försökte pussla ihop truppens 
resor, men gav upp. Hur ser den som 
är äldst ut, fråga han. Jag är den i 
särklass äldste, sa jag snabbt och 
övertygande. Vi gör såhär sa che-
fen: ”Lämna in en deltagarförteck-
ning med påhittade personnummer 
till biljettkontoret, så kan var och en 
åka när det passar. Sen stressade han 
iväg till ett möte. På vägen ut kysste 
jag damen i receptionen. 

Vår fantommålvakt Lars-Göran 
”Hästö” Svensson fick ett ungt födel-
seårtal. När han checkade in skratta-
de personalen, då han enligt födel-
seåret endast var 18 år! ”Hästö”, som 
hade blivit gråhårig över en natt på-
stås det, var runt 40 år gammal och 
klädd i storrutig kavaj med dasslock…

Spelarna droppade in i IPA:s lokaler 
efter hand. Vi levde zigenarliv med 
gemensamma frukostar i lägenhe-

Herrlaget 1972:
St. fr. v: Bengt Månsson (lagledare), Leif Gustavsson, Lars-Göran Karlströmer, Dick Berk-
ström, Leif Pettersson, Sune Norén, Hans-Olof Hansson, Bo Landgren och Sven Lundin. 
Knästående: Håkan Swerre, Anders Estlund, Christer Lindahl, Leif Nilsson, Per-Erik 
Jystrand och Tommy Löfgren.

Polis SM slutspel i Växjö 1977 (brons):
St. fr. v: Ingvar Lindholm, Anders ”Lunken” Lundqvist, Staffan Kardne, Björn Jakobsson, 
Lars-Olle Malm, Tomas Persson, Lars-Göran Karlströmer och Per Jystrand.
Sitt. fr. v: Anders Lindskog, Benny Sandberg, Thomas Albinsson, Lars-Göran ”Hästö” 
Svensson, Christer Lindahl och Anders Malmborg.

Guld grävdes även i Jönköping 1981:
St. fr. v: Lars-Göran Karlströmer, Thomas 
Albinsson, Björn Jakobsson, Claes Olsson, 
Bengt ”BP” Persson, Anders ”Lunken” 
Lundqvist och Anders Malmborg.
Sitt. fr. v: Thomas Persson, Stefan Wihl-
borg (Svensson), Lars ”Kyd” Larsson, Ben-
ny Sandberg, Mikael Persson, Per Robertz 
och Anders Lindskog.
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ten och upplevde huvudstaden under 
helgen. Tyvärr kroknade vi i finalens 
andra halvlek och 08-orna tog hem 
guldet. Vi fick dock revansch året där-
på i Malmö.

På hemfärden ordnade jag en rund-
vandring på flygplatsen då inte alla 
kom med morgonplanet, men mina 
kamrater ville hellre besöka ett vi-
lorum. Det blev ett lyckat SM, man 
minns. Man hade ju gått i Måns inspi-
rerande fixarskola… 

Efter fyra år som ledare var det 
dags att lämna över stafettpinnen till 
den slocknande stjärnan och levnads-
konstnären Lars-Göran Karlströmer. 

Den jovialiske ledargestalten Leif 
Billing tog sen över och var med om 
att lägga Polis-SM 2 gånger på Born-
holm bl a!? Allt efter den trivsamme 
skribenten Pero Landqvists idé!

Ingvar Widell är en väldigt trev-
lig fiende (spelade med Lund), som 
gillar allsång. På en bankett på den 
danska ön fick han igång både hand-
bollsherrar och -damer. Alla stod på 
stolar och bord sjungande ”We are all 
the winners, we are all the best”. Den 
bornholmske krögaren kom in i loka-
len och började sjunga glatt lika högt 
som Ingvar.

Nuförtiden
De flesta handbollspelare är säll-
skapsmänniskor och då idén föddes 
om en återträff, rasslade det bara 
till. Ett lag togs ut, bestående av Leif 
Billing, Stefan Wihlborg, Bengt ”BP” 
Persson, Lars ”Kyd” Larsson, Chris-
ter Lindahl och undertecknad. Alltså 
inga NATO personer, d v s No Action 
Talk Only.

Den stora återträffen
Taktiken var, att genomföra: Bastu-
bad med många dopp i Öresund på 
Ribbans badhus kl 14.30! Käka ister-
band med dillstuvad potatis 17.00 
på Ribersborgsrestaurangen! TACK 
MPGI för sponsring av denna delika-
tess! (Speciellt Ingvar ”Frippe” Fre-
driksson som åkt från sin hemort 
Växjö lät sig väl smaka!)

Titta på gamla handbollsfoton, 
som förstorats upp till A3 format, och 
som kunde köpas då och fortfaran-
de! Besöka gamla Baltiskan för att se 
Malmö HK mot Alingsås 19.00! Det 
skadedrabbade Malmölaget vann i 
en heroisk och taktisk kamp i slut-
spelet.

 Avslutningsvis några uppsnappa-
de repliker ifrån återträffen.

Tomas ”Albin” Albinsson, kan du 
inte visa ”gubbafinten”?

Nä, här är för lågt i tak på restau-
rangen.

”BP” vilket år spelade du i Vikingar-
na? (Läsaren hallå, inte dansbandet 
utan Hälsingborgs handbollsstolthet 
förr i tiden.)

 
En mobil gick runt med Lasse Karl-

strömer i Dalarna och luren. Försök 
med ”skypande” hade misslyckats. 
Han var vid gott mod och beklagade 
att han inte kunde närvara.

”Kyd” skall Du vara med på polis-SM 
i handboll i år? Självklart, svarade 
denne evigt unge kämpe!

Några av de 26 deltagarna mindes 
”den levande väggen och Ystadsmål-
vakten” Björn Jakobssons psykning-
ar, då han dömde ut motståndarnas 
skyttar för att ha ”tollabyssor”.

Undertecknad fick försöka förklara 
tanken med 2 kilo apelsiner, som upp-
laddning inför en viktig match i Lund.

Ja, så höll det på i den ljumma vår-
kvällen den 24 april 2014 när nos-
talgiska handbollsnördar och poliser 
träffades… 

 Per ”Jyet” Jystrand

”Kyd” berättar för BP och Peter Matthijs att han ska spela SM.

3 generationer av handbollspelare: Tho-
rild Janerstam, John Sjöö och Lars G Karl-
strömer

Ingvar tar en sväng på dansgolvet trots sin 
gipsade fot.
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MPGI-damernas lag som otippat vann 
guld i SPM i handboll i Jönköping 1981.
St. fr. v: Inga-Greta Lärkemyr, Margare-
ta Jonzon, Gun-Liz Beckvall, Lars-Göran 
Svensson (tränare), Anette Berglund, 
Katarina Farmstedt, Elna Pålsson, Eva 
Lundén, Lena-Lis Larsson. Knäst: Ing-
rid Moberg, Karin Olterman, Marianne 
Adielsson, Karin Svensson, Ann Regen, 
Christer Lindahl (lagledare). 

Foto: Lars-G Karlströmer

Återträffen 24 april 2014

Skånepolisen Sport & Fritid  2-2014 5



Annonser 
- RIKS

6 Skånepolisen Sport & Fritid  2-2014Riks  |



Varje år sedan 1996 har MPGI/Golf 
ett utbyte med PONV med ovan-
rubricerat namn. PONV med lag-
ledare L-Å Paulsson, stod i år som 
arrangör och man hade valt Öre-
sunds GK som bana. 

Tidpunkten den 13 maj förvänta-
de man sig en varm solig försom-
mardag men tyvärr blev det inte 
riktigt så. PONV bjöd på en kall blå-
sig dag med ett hotande regn som 
lyckligtvis skonade oss. 

Skåneslaget spelas över 36 hål med 
tävlingsform 2-manna scramble på 
förmiddagen och singel/match på ef-
termiddagen. I scramble får man spe-
la på 25 % av parets sammanslagna 
slag enligt slopen.

För att tävlingen ska kunna genom-
föras behövs 8 spelare från respekti-
ve lag. PONV ställde upp med i första 
boll; Johan Nekander-Tenny Svens-
son, andra boll; Håkan Stenhäll-
en-Tommy Olofsson, tredje boll; L-Å 
Paulsson-P-A Persson, samt fjärde 
boll; Magnus Johansson-Rune Boberg.

Poma ställde upp i första boll; Jakob 
Moberg-Lars ”Rosa” Rosberg, andra 
boll; Ola Wahlberg-Jens Wahlman, 
tredje boll; Paul Johnsson-Christian 
Andersson, fjärde boll; Lennart Sver-
remo-Jan-Olof Olsson.

Första bollen var så jämn den kan 
vara och slutade oavgjord, andra bol-
len segrade Ponv 4-2, tredje bollen 
gick segern till Poma 1-3, och i den fjär-
de och sista bollen där undertecknad 
själv gick i, segrade vi till slut 0-1 efter 
en otrolig upphämtning. Efter hål 8 
låg Jan-Olof och undertecknad under 
med 5, och tanken på seger låg långt 
borta. Men eftersom man är optimist 
och ofta hör att ingenting är omöjligt 
förklarade vi för våra motståndare att 

Skåneslaget
– Öresunds GK 2014

nu har vi lekt färdigt. Detta sa vi med 
glimten i ögat och Magnus och Rune i 
Ponv bara skrattade.

Sakta men säkert närmade vi oss och 
när Jan-Olof sänkte en fyrameters putt 
på 17 hålet var ställningen oavgjord.

Jag tänkte då att jag fick bidra med 
något och då jag ensam lyckades med 
en birdie på 18 hålet var segern ett 
faktum. Magnus och Rune var märk-
bart tagna av situationen, vilket ock-
så sedan visade sig på eftermidda-
gens singelspel.

Efter förmiddagens 2-mannas-
cramble stod det alltså 1,5-2,5 till Po-
ma;s fördel. Om nu förmiddagen var 
jämn, blev eftermiddagens singel-
spel desto ojämnare. 6 av matcherna 
slutade med vinst för Poma, en match 
slutade oavgjord och en match vanns 
av Ponv. Den sammanlagda matchen 
slutade 3-9 i Poma;s fördel.

Som vanligt, trots ett mindra bra 
väder, höll vi alla humöret på topp, 
vilket gjorde att det blev en mycket 
trevlig dag. Jag vill tacka er alla och 
ser fram emot nästa år då vi står som 
arrangör. Bana är inte utsedd än, men 
jag tror nog vi ska slippa sorlet från 
en motorväg.

Lennart Sverremo

Ett något ”skakat” motståndarlag fotograferade det vinnande laget. (Christian Anders-
son saknas på bilden).

Skånepolisen Sport & Fritid  2-2014 7



Den 21–22 februari 2014 var det 
dags för årets polis SM i bowling. 
Arrangör denna gång var Nackapo-
lisens idrottsklubb. Spelplats var 
Enskedehallen beläget ett sten-
kast från T-stationen Gullmars-
plan.

Totalt hade 48 spelare anmält sig och 
från Malmö åkte Thomas Stenbeck 
och Christer Johannesson. På grund 
av olika anledningar var deltagar-
antalet från Malmö tyvärr inte stör-
re detta år. Då det var dags för start 
på fredagen hade det kommit två 
strykningar på grund av skada bland 
annat en avsliten hälsena. Till start 
således 46 sugna bowlare fördelat på 
10 damer, 18 seniorer och 18 oldboys.

Första starten gick av stapeln kl 
10 och där spelade hemmabowlarna 
med sällskap av Västerås och Söderå-
sen. Efter spelet hade Daniel Larsson, 
Nacka fått ihop imponerande 1703 
poäng och hans lagkamrat Tomas Gu-

rell 1610. Kl 14.00 fylldes hallens 16 
banor med resterande deltagare.

Polismästare välkomsttalade
Nacka polisdistrikts polismästare höll 
ett kort välkomsttal och slog sedan 
ett slag och invigde officiellt 2014-års 
polis SM i bowling. Spelet började och 
Conny Kihlvall från Göteborg inledde i 
ungefär samma stil som då han vann 
på hemmaplan 2013. Johan Thedeby 
Nässjö, vinnare av stegfinalen 2013 
försökte följa med. Efter fyra serier 
hade Conny fått ihop 966 poäng mot 
Johans 852. I bakvattnet kämpade bl 
a fjolårsvinnaren i damklassen Eva-
Lott Tengqvist från Sundsvall 841 
och Thomas Stenbeck 731.

På de avslutande fyra serierna 
gjorde Conny 864, Johan 866, Eva-
Lott 791 och Thomas 924. Detta 
gjorde att efter den andra och sista 
starten var de fjorton finalisterna 
klara, Conny 1830, Johan 1718, Da-
niel 1703, Thomas 1655 och Eva-Lott 

1632, sista kvalresultatet innehade 
Per Gottschalk Göteborg med 1397 
poäng. De spelare som inte lyckats 
hamna bland de 14 som gick direkt till 
final hade en ny chans dagen efter.

En halvtimme innan finalspelet in-
faller återkvalet eller desperadotäv-
lingen som någon kallar det. Detta 
innebär att de som hamnat utanför fi-
nallistan har en serie på sig att bevisa 
att de hör hemma bland finalisterna. 
Länge ledde Lars Hjort Polishögssko-
lan och Christer Johannesson Malmö 
serien. Två olyckliga sista rutor gru-
sade förhoppningarna för Christer 
och till final gick Lasse Hjort och Sten 
Hansson, Dalarna.

Nu var det äntligen dags för final-
spel där de olika klassmästarna skul-
le koras.

I finaluppställningen var det tre da-
mer, tre oldboys och tio seniorer. Här 
startar alla från scratch, dvs från noll, 
så alla hade samma chans att ta hem 
guldet.

Damklassen: Från vänster: Elin Persdotter, Eva-Lott Tengqvist
och Ulrika Nordling.

Seniorklassen: Från vänster: Johan Thedeby, Daniel Larsson
och Conny Kihlvall.

Bowling SM Stockholm 2014
Nacka polisdistrikt
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Finalen spelas över sex serier
Daniel Larsson Nacka hade bestämt 
sig från början. Detta var hans SM, 
och med ett glimrande spel tog han 
ohotad hem guldmedaljen i seni-
orklassen. 

Thomas Stenbeck segrade bland 
oldboys och i damklassen segrade 
åter igen Eva-Lott Tengqvist. Dock 
visade Elin Persdotter från Falken-
berg att hon ville vara med och slåss 
om den ädlaste medaljen och lovade 
att komma ännu mer taggad nästa år.

Även mellan Conny Kihlvall och 

Johan Thedeby utspelades lite spän-
ning om vem som skulle ta hem sil-
vermedaljen i seniorklassen. Denna 
kamp slutade med att Johan tog silver 
och Conny fick nöja sig med brons 
detta år.

Efter finalspelet gjorde de fem för-
sta upp om mästarnas mästartitel i 
en stegfinal. Här slutade det ganska 
odramatiskt när Daniel Larsson kros-
sade Johan Thedeby och plockade 
hem även denna titel. Nu är det bara 
att träna inför nästa SM som går av 
stapeln i Västerås 2015.

Thomas Stenbeck

Klassegrarna:
Från vänster: Thomas Stenbeck, Daniel Larsson och Eva-Lott Tengqvist

Resultat:
4-mannalag: 1: Nacka 1 5764
 2: Göteborg 1 5618
 3: Borås 5358

2-mannalag: 1: Eksjö 3128
 2 : Nacka 1  3121
 3: Göteborg 1 3116

Seniorer:
1: Daniel Larsson, Nacka 1703 kval
 1395 final

2: Johan Thedeby, Eksjö 1718 kval
 1278 final

3: Conny Kihlvall, Gbg 1830 kval, 
 1249 final

Oldboys
1: Thomas Stenbeck, Malmö  

1655 kval
1160 final

2: Sten Hansson, Falun  1203 kval
 984 final

3: Lars Hjort, PHS  1305 kval
 979 final

Damklassen:
1: Eva-Lott Tengqvist, 1632 kval
Sundsvall 1166 final

2: Elin Persdotter 1512 kval 
Falkenberg 1108 final

3: Ulrika Nordling,  1431 kval
Borås  1064 final

Stegfinal:
1: Daniel Larsson, Nacka
2: Johan Thedeby, Eksjö
3: Conny Kihlvall, Göteborg
4: Mikael Söderman, Borås
5: Christer Johansson, Alingsås

www.skanepolisen.se 

nummer 2- 2014

Läs om:

MalmöGirot

Vi efterlyser omslagsbilder till tidningen!

Att tänka på:
• Ställ in kameran med den största storleken och den högsta upplösning.
• Bilden bör disponeras så att inte något av det viktiga (t.ex. ett ansikte) 

hamnar under tidningens huvud, som ligger överst på omslagssidan.

Lämpligt är att bilder levereras tillsammans med en text/artikel, som
återberättar i vilket sammanhang de är tagna och fotografens namn.

VIKTIGT: Det är viktigt att det är ORIGINALBILDEN som levereras till oss
och att man inte låter mailprogram/mobilen krympa bilden/bilderna.
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Tre skott hördes när männen slogs 
i tågets postkupé. Två figurer kläd-
da i hatt och överrock hoppade av 
i farten innan vagnarna kommit 
fram till Djurslöv. Postiljonen låg 
svårt skadad kvar på det blodiga 
golvet.

Det hittills enda tågrånet i Sve-
rige var ett faktum. Rånarna fick 
med sig 5 360 riksdaler – som mot-
svarar omkring en miljon kronor i 
dagens penningvärde. Under ut-
redningen och rättegången kom 
det fram att kumpanerna också 
haft politiska motiv. Men den stör-
re delen av pengarna spenderade 
de trots allt för egen del. 

Idén till rånet föddes under ett 
av kamraternas många möten på 
kafé Utposten som låg inne på 
gården till Södra Förstadsgatan 
45 i Malmö. De träffades ibland 
också på nykterhetslogen Ver-
dandi som hade lokaler på Östra 
Långgatan. En av de fem männen 
föreslog att de i revolutionär anda 
skulle skaffa pengar till verksam-
heterna genom att råna ett post-
förande tåg. Cementarbetaren 
Axel Johansson-Fors, född i Gud-
mundtorp 1880, hade tidigare ar-
betat på postverket och visste att 
kvällståget från Simrishamn mot 
Malmö medförde värdepost. De be-
stämde att Fors tillsammans med Jo-
han Fredriksson-Friberg, född 1880 
i Torhamn, skulle utföra rånet i mars 
1907. 

Två kamrater utförde rånet
Sent på eftermiddagen den 18 mars 
1907 tog de två därför tåget från 
Malmö 19:02 mot Staffanstorp. De 
köpte olika biljetter och satte sig inte 
i samma vagn. Fors hade varit värvad 
vid Vendes artilleriregemente i Kris-
tianstad men avskedades 1902. Nu 

vagn som var indelad för första, an-
dra och tredje klass. I postkupén ar-
betade den 44-årige postiljonen Jo-
han Almén från Malmö.                       

Tre skott träffar i ansiktet
När Fors och Friberg stiger in till Al-
mén i postkupén, tar de fram revol-
vern respektive stenen. Fors tar på 
masken och Friberg försöker skyla 
sig med rockkragen. Postiljonen Al-
mén som blir överraskad med ryggen 
mot dörren, går till angrepp mot Fors 
som är närmast. När postiljonen tar 
tag i kläderna på Fors, skjuter denne 

två skott som träffar Almén i ansik-
tet. Friberg griper in i slagsmålet 
och under tiden tömmer Fors med 
sin erfarenhet postfacken. De tre 
tumlar ut på vagnens plattform och 
ett tredje skott går av. Almén ropar 
på hjälp. Fors och Friberg blir rädda 
och kastar sig av tåget som ännu 
inte är framme i Djurslöv. När de tar 
mark, tappar Fors en del av försän-
delserna. Kvar i en pöl av blod lig-
ger den svårt skadade Almén och 
utanför postkupéns dörr ligger 
den sten som Friberg använt.
På tåget hörde de två lokputsarna 
skotten och skyndade till post-
kupén. Almén fick en handduk 
om det blodiga ansiktet. Konduk-

tören kunde de inte larma förrän tå-
get stannade i Djurslöv. Postiljonen 
fick åka skadad med tåget till Malmö 
och vidare till sjukhus. Polisen hade 
larmats och på stationen i Malmö 
väntade två detektivöverkonstap-
lar.

Klockkedja, kråsnål och en resa till 
Köpenhamn
De båda tågrånarna tog sig till fots 
mot Malmö. En sträcka på minst en 
och en halv mil. De delade först upp 
bytet i en liten olåst bod i närheten av 
Bulltofta. De behöll kontanterna och 

var han beväpnad med sin egen re-
volver som var laddad med fem skott. 
Han hade också med sig en svart 
ansiktsmask, inköpt för maskerad. 
Friberg hade även han avskiljts från 
militärtjänsten. Under 1901 avske-
dades han från artilleriregementet i 
Stockholm för bland annat fylleri. Nu 
jobbade han som försäkringsagent, 
var gift och hade två barn. Friberg 
var nog inte beväpnad från början. 
De var båda klädda i mörka, tunna 
överrockar och stärkta hattar. I Staf-
fanstorp passade de på att gå på café 
där de för att förvilla talade danska. 

När de steg upp på tåget tillbaka mot 
Malmö var klockan 20:44 och Friberg 
lade en knytnävsstor sten i sin näs-
duk. De hade inte så mycket pengar 
att de kunde lösa biljett till återresan.        
Tågets sju vagnar drogs av ett ång-
lok. Personal var lokföraren, eldaren, 
en konduktör och längst bak fanns 
en smörjare och en bromsare. Med på 
tåget fanns också en annan 15-årig 
bromsare som stigit på i Veberöd och 
två lokomotivputsare som åkt med 
från Högestad och Sjöbo. Endast en 
betalande passagerare fanns i den 

Tågrånet i Staffanstorp anno 1907

Kriminalkommissarien berättar
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sänkte alla de andra breven i Sege å. 
Det visade sig senare att de missat 
den mest värdefulla försändelsen 
som innehöll 15 000 kronor. Friberg 
behöll den största summan själv, men 
gav en hel del till Fors och en mindre 
summa till medhjälparen Walldén. 
Emil Waldemar Walldén, född 1887, 
var målarlärling med ett förflutet på 
uppfostringsanstalten Skrubba ut-
anför Stockholm. Nu bodde han hos 
Fors och hjälpte till att skaffa undan 
bevisen. Det var han som kastade 
Fors revolver i kanalen. En fjärde 
person som också varit med om att 
planlägga rånet var ”målaren”. Några 
hundralappar överlämnades via mel-
lanhänder till politiska ändamål, men 
om pengarna verkligen kom fram till 
ungsocialistiska föreningen i Malmö 
och tidningen Folkviljan i Helsing-
borg är tveksamt. Vad man vet spen-
derade männen pengarna på bland 
annat möbler, en ring, en klockkedja 
vardera, kråsnål och en resa till Kö-
penhamn.              
På sjukhuset låg Almén med tre kulor 
kvar i ansiktet. Skotten hade avlos-
sats från nära håll och kulorna kun-
de inte opereras bort. Han repade sig 
trots allt efter det våldsamma rånet 
och kulorna satt kvar tills han dog 
1949. Först då kunde man konstatera 
att kulorna haft fel kaliber i förhål-
lande till revolvern. En hel del kraft 
hade gått förlorad och kanske var det 
tack vare det som postiljonen Almén 
överlevt.

De två benådades efter arton år
Eftersom det rörde sig om ett kvalifi-
cerat brott, fick länsdetektiven Alfred 
Jönsson från Malmö i uppdrag att skö-
ta utredningen. Först misstänktes en 
tidigare tågresenär som varit beväp-
nad med två laddade revolvrar och 
dessutom haft en ansiktsmask. Både 
han och senare en hästmånglare från 
Löberöd var anhållna eftersom de 
stämde med de signalement Almén 
och den övriga tågpersonalen gett 
– men de frigavs snart. Fors blev på 
grund av sina tidigare brott mot Post-
verket tidigt misstänkt av detektiven 
Jönsson och strax anhölls både Fors 
och hans kamrat Friberg. Efter någ-
ra förhör erkände de rånet. Walldéns 
delaktighet avslöjades och även han 
greps. Även målaren som skulle ha 
förmedlat en del pengar greps, men 
kom senare att frikännas. Ytterligare 
en man, född 1887, förekom i utred-
ningen, men han emigrerade i slutet 
av mars 1907 till Amerika och blev 
aldrig åtalad. Han återkom till Sverige 
1934 och rånet hade då efter mer än 
25 år blivit preskriberat.
Efter några utspridda rättegångsda-
gar med – vilket inte var ovanligt på 
den tiden – olika domare och olika 
åklagare, blev utslaget att Fors och 
Friberg dömdes för kvalificerat rån 
till livstids straffarbete. I domen in-
kluderades att de använt grovt våld, 
vållat svår kroppsskada och åsamkat 
svår sjukdom. De förlorade också sitt 
medborgerliga förtroende. De båda 

dömdes också att solidariskt betala 
skadestånd på 5 360:48 kronor för 
tillgripna försändelser och som kuri-
osa även för Alméns sjukvård och av-
löning åt Alméns vikarie. Wallden fick 
ett och ett halvt år för efterföljande 
delaktighet (häleri) och för undanrö-
jande av bevis. Även han skulle soli-
dariskt betala skadestånd. Skånska 
hovrätten som då låg i Kristianstad 
prövade enligt reglerna livstidsstraf-
fen och meddelade den 6 september 
1907 att domarna stod fast.

Det kom ett brev och en ursäkt
Från Långholmen skickade Fors ett 
brev med en ursäkt till postiljonen 
Almén och hans hustru enligt en tid-
ningsartikel 1910. Almén hade då bör-
jat i postkupén igen – trots att kulorna 
satt kvar och skakade i takt med tåget 
på den tiden. Både Fors och Friberg 
benådades och frigavs hösten 1925. 
Av en medfånge beskrevs Fors som 
”troligen inte fullt normal”. Friberg dä-
remot fick omdömet ”trofast kamrat”. 
Friberg dog 1961 i Malmö, medan Fors 
dog och begravdes i Eslöv 1967.
Nyheten om det hittills enda tåg-
rånet i Sverige spreds på den tiden 
också med hjälp av skillingtryck - 
som väl var den tidens twitter. Ett av 
skillingtrycken sjöngs på melodin Oh 
Susanna och hette ”Visa om postrå-
net mellan Staffanstorp och Djurslöv 
i Skåne den 18 mars anno 1907”. 

Alf Lindstedt
Kriminalkommissarie

Illustrerande bild. www.pixabay.com
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Så var det äntligen dags för en av 
årets höjdpunkter för polisgolfare 
från landets tre största städer. I år 
var det Stockholms tur att arrang-
era och de hade valt att förlägga 
tävlingen på Ombergs GK. Denna 
bana ligger i ett otroligt vackert 
landskap längs Vätterns östra sida 
och med Ödeshög som närmsta ort.

MPGI ställde upp med följande lag, ut-
taget av 2013-års Order Of Merit: 

Lagkapten Mats Hansson, Henrik 
Stenberg, Paul Johnsson, Mats Jenn-
by, Lars Mahler, Johan Linnarsson, 
Stefan Nord och Christian Andersson.

Dag 1 
Uppdelade på två bilar av större mo-
dell tog färden, efter alla upphämt-
ningar och ilastningar, fart på allvar 

Trestads
Årlig lagkamp i golf mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

Hål 14 med utsikt över Vättern.

Stefan, Henke och Christian via 1:a tee.
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Dag 2
Upp med rullgardinen! Till allas för-
tjusning, sol även denna dag! Fru-
kost, där Jennby trodde vi försökte 
lura honom när vi berättade att jui-
cemaskinen styrdes genom tryck på 
en surfplatta. Sen en hink med bollar 
på rangen, två puttar på övningsgre-
enen (varav en för lång och en för 
kort) och sen dags att slå ut på 1:a tee 
igen, singelspel.

Stenberg, Linnarsson, Mahler och 
Kapten Hansson gjorde vad de skulle 
och spelade hem sina matcher, övriga 
fyra kämpade väl men förlorade till 
slut sina. Göteborg gick starkt i sing-
elspelet och tog 6 av 8 möjliga match-
er medan Stockholm hade det tyngre 
och tog endast 2.

Efter en god vällagad lunch var det 
dags för parspel igen. Till Götebor-
garnas stora förtjusning, och övrigas 
förtret, foresome. En av spelarna i 
tvåmannalaget slår ut på jämna hål 
och den andre på udda. Sedan spelar 
man vartannat slag på samma boll 
tills den är i hål. Resultatet jämförs 
med andra lagets och så vinner, förlo-
rar eller delar man hålet.

Kapten Hansson hade här grunnat 
på hur vi skulle kunna rubba på Gö-
teborgarnas dominans. Med minst en 
räv bakom varje öra deklarerade han 
med fast och tydlig stämma att Mal-
mö 4 (Nord-Andersson) numera blev 
Malmö 1 och skulle således möta Gö-
teborg 1. Detta innebar att Göteborgs 
förstalag fick ge hela 8 slag i handi-

Palle och Henke på 18:e green.

Palle i bunkern på 18:e green.

vid 07-snåret på morgonen. Färden 
upp gick smidigt, ett kort kaffestopp 
på halva vägen bara.

När vi rullade in på anläggningen 
kunde man snabbt konstatera att 
detta skulle bli kanon. Blå himmel, en 
liten bris till vind, utsikt över Vättern 
och banan såg fantastisk ut. Vi check-
ade in och kände oss genast välkom-
na tack vare den trevliga personalen. 
In med grejorna på rummen för att 
sedan intaga en god lunch i det myck-
et trevliga klubbhuset. Vädret tillät 
oss att sitta ute med utsikt över tee 
på 1:a och 10:e hålet. Motståndarna 
började ramla in en efter en, de fles-
ta kända ansikten men också några 
nykomlingar. Visst kunde man känna 
en viss spänning i luften när det bör-
jade dra ihop sig till första start och 
spelformen Bästboll. Frågan var om 
något av lagen från Stockholm och 
Malmö skulle kunna bryta Göteborgs 
dominans från förra året.

Bästboll går till så att man spelar 
två och två men på egen boll. Den av 
de två som presterar bäst på hålet 
jämförs med motsvarande från mot-
ståndarlaget. Är ens resultat bättre 
än motståndarens vinner man hålet 
och så fortsätter man så tills matchen 
över 18 hål är avgjord. I praktiken kan 
det alltså vara avgjort redan efter 10 
hål.

Lagkapten Hansson hade utformat 
malmölaget som följer: 
Stenberg - Andersson
Johnsson - Mahler
Linnarsson - Hansson
Nord - Jennby

Jag och Stenberg gick en hård kamp 
mot stockholmarna Borg och Casti-
lio. Tyvärr lyckades vi inte upprepa 
fjolårets seger mot just dem utan fick 
stryk med siffrorna 2-1. Samma sak 
för lag Nord-Jennby. Bättre gick det 
då för Johnsson-Mahler och Linnars-
son-Hansson som båda lyckades vin-
na sina matcher efter övertygande 
spel.

Efter första dagens spel var ställ-
ningen Göteborg 3p, Malmö 2p, 
Stockholm 1p.

Första dagen avslutades tradi-
tionsenligt med god mat och dryck, 
samkväm och en och annan mer el-
ler mindre sann rövarhistoria. Natt-
ningstiderna varierade från 21 till 
längre in på småtimmarna, också 
detta helt i enlighet med traditio-
nen.
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kapp till mig och Stefan Nord. Göte-
borgs kapten blev villrådig och kall-
lade till krismöte, något som till slut 
visade sig vara helt i onödan. I ärlig-
hetens namn fick vi oss en golflektion 
som heter duga. Redan i motvinden 
på hål två skickade Göteborgs vas-
saste kort Maxe upp en järnfyra på 
greenen från ett läge 210 meter från 
hål, där han var tvungen att skruva 
bollen kraftigt runt ett träd. Detta 
följdes sedan upp med flera mer el-
ler mindre omöjliga men fantastiska 
golfslag. Bara att applådera och inse 
att vi spelar i olika divisioner!

Vi förlorade alltså vår match om 
det inte framgick ovan, och det gjor-
de Stenberg-Johnsson också ef-
ter en mycket jämn och hård kamp 
mot Stockholms andralag. Linnars-
son-Hansson delade sin match mot 
Stockholms tredjelag medan Mah-
ler-Jennby återigen levererade och 
segrade komfortabelt mot Göteborg 
3.

Med rödmosiga kinder, ömma föt-
ter och stela ryggar summerades 
första och andra dagens spel enligt 
följande: Göteborg 10, Malmö 7,5, 
Stockholm 6,5

Fördel Göteborg, absolut! Men be-

tydligt jämnare än på flera år. Och 
ingenting är ju omöjligt som den 
gamle skidkungen brukar uttrycka 
sig!

Kvällens aktiviteter var i stort sett 
en repris på måndagskvällens. Dvs 
god mat, goda skratt och härliga his-
torier, både om golf och annat. Göte-
borgs lagkapten passade under mid-
dagen på att slå ett slag för Polis-SM 
som i år går av stapeln på fina Fors-
gårdens GK i Kungsbacka.

Dag 3
Något mer tveksamt handlag när 
rullgardinen åkte upp denna morgon. 
Väderleksförståsigpåarna hade näm-
ligen förutspått regn. Nja, molnig 
himmel men än så länge torrt! 

Samma morgonrutiner som dag 2, 
förutom att Jennby nu kunde hämta 
sin juice själv. Sedan dags igen, det 
avgörande singelspelet! Nervöst för 
alla men framförallt för oss som ännu 
inte bidragit med någon poäng. Jag 
lyckades själv att knipa min match. 
En frenetiskt kämpande Stefan Nord 
var väl värd en poäng men föll tyvärr 
på målsnöret mot Göteborgs sjunde-
man. Jennby, Hansson och Linnars-
son lyckades heller inte ta någon av-
slutande poäng. 

Johnsson mötte Stockholms etta 
och lyckades kämpa till sig en seger 
på sista hålet, 1-0. Starkt! Stenberg 
mötte Göteborgs etta, ”den omöjlige 
Maxe” och lyckades efter en riktigt 
hård match och riktigt bra spel vinna 
över honom med samma siffror 1-0. 
Årets malmöbragd måste dock tilläg-

Nord och Hansson äter.

Christian och Jennby äter.
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nas Mahler. Han låg under med 5 hål 
när 5 hål återstod, på golfspråk Dor-
mie5. Ett efter ett lyckades han vinna 
vart och ett av de återstående hålen, 
för att till slut dela matchen. Mycket 
starkt!

Mahler blev också Malmölagets i 
särklass bästa poängplockare med 
3,5 av 4 möjliga. Hansson och Lin-
narsson tog vars 2,5 och Stenberg, 
Johnsson och Jennby tog vars 2. Jag 
tog till slut 1 och Stefan Nord blev 
tyvärr poänglös i år. Det måste dock 
nämnas att av alla 24 deltagare är 

Stefan den som sprider mest glädje 
omkring sig, både på och utanför ba-
nan. I min bok är det mer värt än alla 
övriga poäng tillsammans!

Hur gick då lagkampen? Göteborg 
vann förstås, även detta år, med sina 
16p. Vi slutade på en hedervärd an-
draplats med 12p och Stockholmarna 
blev trea med sina 8p. Grattis Göte-
borg!

Nästa år är det Malmö som arrang-
erar, en något otacksam uppgift efter 
ett så perfekt Trestads som man kan 
tänka sig. Man brukar alltid kunna 

hitta något att gnälla om, men den-
na gången går det faktiskt inte. Om-
bergs GK är en fantastisk anläggning, 
som alla ni som spelar golf borde be-
söka. Gästfriheten, utsikten, banan, 
maten, ja allt är precis som man öns-
kar det. Det dröjer nog inte många år 
innan Trestads är åter på Omberg.

Tack för tre fantastiska golfdagar!
Å Malmölagets vägnar.

Christian Andersson

Golfspelet är avslutat.

Här presenteras vinstboken i 
tävlingen ”Finn fem fel”. 

Titel: Ondskans pris
Författare: Set Mattsson
Förlag: Historiska Media
www.historiskamedia.se
www.setmattsson.se
ISBN: 978-91-8726-328-6

Om boken: Våren 1945 ligger Europa 
i ruiner. Till Malmö anländer tiotusen-
tals flyktingar som på olika sätt har 
drabbats av ondskan i de nazistiska 
förintelselägren. Den svenska folk-
hemsidyllen öppnar famnen för dem, 
men även här lurar ondskan. Ett mord 
på en polsk flykting utlöser ett händel-
seförlopp som sprider sig likt ringar på 
vattnet och får oanade konsekvenser.
Huvudintrigen kompletteras med pa-
rallellhandlingar som bidrar till att 
fördjupa bilden av ett Malmö som 

redan i mitten av 1940-talet var en 
stad med stora sociala skillnader och 
stor invandring. Ondskans pris präg-
las av trovärdiga och fascinerande 
kunskaper om svensk historia, starka 
personporträtt och fantastiska miljö-
skildringar. Boken är första delen i en 
serie av tre böcker.

Om  författaren: Set Mattsson är 
sjuksköterskan som utbildade sig till 
journalist och som i och med utgiv-
ningen av Ondskans pris 2012 nu ock-
så kan kalla sig författare. Hans debut 
Ondskans pris fick ett mycket gott 
mottagande hos läsare och kritiker 
och hösten 2013 kom uppföljaren Sve-
kets offer som även den har mottagit 
mycket fin kritik. Den tredje delen i 
Set Mattssons trilogi är planerad för 
utgivning hösten 2014.

I samarbete med: Mediahuset i Göteborg AB

Boktipset

Foto: K
im

 Ekvall
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Ljuset släcks ner, bara en enda ljus-
stråle ses i salongen och den lyser på 
Christina Hängsel när hon andäktigt 
för flöjten till läpparna och det är bara 
hennes toner som hörs när basarna 
inleder tonerna till ”Fångarnas kör” 
ur operan Nebukadnessar. Kära hem-
land, till dig står vår trängtan hör vi 
fångarnas kör sjunga bakom galler. 
Musikkåren utgör denna massiva 
kör som slutar med inledningstoner-
na till Elvis Presleys ”Jailhouse Rock” 
med Nina Pressing och sen fortsätter 
hon att sjunga ”Här är polisen som 
mitt i gatan står” och avslutas när 
Philip Jalmelid till sist sjunger ”Släpp 
fångarna loss, det är vår” och då flyt-
tas gallret bort som stått på scenen 
under hela inledningen.

Konsertens första marsch blir ”Stri-
ke up the band”, ett riktigt gammalt 
fint Gershwinnummer. Nina Pressing 
är en svensk musikalartist som med-
verkat i många musikaler och några 
av dem tillsammans med Philip Jal-
melid. Han hade en av huvudrollerna 
i Miss Saigon som just avslutats på 
Malmö Opera, och närmast på tur står 
Doctor Zjivago där han skall spela mot 

Sanna Nielsen, och nu är det dags att 
få lyssna på Nina och Philip tillsam-
mans i duetten ”Once in my life”. 

Kjell Olsson, musikkårens dirigent, 
kom till Malmö Symfoniorkester 1965 
och har som soloklarinettist spelat 
ett antal gånger i konserthuset och 
känner sig som hemma på scenen, 
fast denna gång som dirigent. 

Fängslande och spännande musik 
är temat vid detta tillfälle, så det blir 
både musik från James Bondfilmer 
och från TV-deckare. Ledmotivet ur 
Polisskolan fanns också med blandat 
med musik ur olika musikaler som 
Nina och Philip sjöng. Musiken kom 
från West Side Story, Evita, South 
Pacific och Chess. Kjell Edstrands trio 
förstärkte några av konsertens mo-
dernare repertoar med att på synth 
framställa ljud och effekter som hör 
till den musiken.

Eftermiddagen avslutades med 
vrålande sirener och blinkande blå-
ljus då Nina, Philip och hela publiken 
sjöng ”Här är polisen” till Hans Berg-
mans arrangemang.

Skrivet av Kjell-Arne Friberg

En fängslande konsert
med Polisens Musikkår Skåne

Nina Pressing tränar in sånger inför kon-
serten.

Philip Jalmelid och musikkåren tränar, med fängelsegallret på plats.
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Skånes Polisidrottsförbund hade sitt 
årsmöte torsdagen den 10 april 2014. 
Det var meningen att mötet skulle 
hållas i Hässleholm, men det blev ett 
videolänkmöte. Anledningen till det-
ta var att intresset var för dåligt från 
Skånes föreningar. Detta var första 
gången vi provade med ett videomö-
te. Om intresset fortsätter att vara 
lika dåligt, så kommer nog detta att 
vara ”melodin” i fortsättningen. 

I samband med årsmötet fick Skå-
nes Polisidrottsförbunds styrelse föl-
jande sammansättning:

Ordförande:
Gunnar Hedin, Trelleborg

Vice ordförande:
Ingvar Widell, f.d. Kristianstad
numera pensionär

Kassör:
Johan Ekman, Trelleborg

Sekreterare:
Jan-Olof Olsson, f.d. Malmö
numera pensionär.

Ledamot:
Urban Arnesson, Hässleholm

Styrelsens förhoppning är att idrotts-
livet skall börja blomstra upp igen och 
hoppas att man åter börjar anordna 
LPM. Det är för närvarande bara gol-
fen som har fortsatt med LPM-täv-
lingar.

Kontakta gärna någon i styrelsen 
och få godkänt att anordna något 
LPM-arrangemang.

Hoppas på ett bättre intresse detta 
året.

Gunnar Hedin
Ordförande

Årsmöte

Skånes Polisidrottsförbund

Tillsammans gör vi 
tidningen Skånepolisen Sport & Fritid!

SM-tävlingar, klubbmästerskap, reseupplevelser, musikkårsspel-
ningar, mötesreferat, verksamhetsberättelser, vinter-, vår-, som-
mar- eller höstaktiviteter. Ja, listan kan göras lång på vad det kan 
skrivas om i tidningen.

Det behöver inte vara långa berättelser, utan kan vara korta referat 
från något ni tycker varit intressant eller viktigt. Bilder som skildrar 
texten tar vi gärna emot. Tänk på att ha så bra inställning som möj-
ligt i kameran, så att bilderna inte får för låg upplösning.

Manusstopp för redaktionellt material till nästa nummer är:
tisdagen den 19 augusti 2014

Material mailas till Lars Mahler:
redaktion@skanepolisen.se (för postadress: www.skanepolisen.se)

www.skanepolisen.se 
nummer 2-3  2013

www.skanepolisen.se 
nummer 4- 2013

www.skanepolisen.se 
nummer 1- 2014

Läs om:

Skånska poliser leder

skjututbildning i USA

Skånepolisen Sport & Fritid  2-2014 17



Precis innan tidningens deadline nås vi 
av den goda nyheten att Malmös hand-
bollsherrar tagit hem SM-GULDET igen, 
efter att ha lånat ut det till Västra Göta-
land under 2013. Den helskånska finalen 
Malmö-Kristianstad slutade 27-14.
Mer om detta kommer du förhoppnings-
vis kunna läsa om i nästa nummer av 
Skånepolisen Sport & Fritid, som kommer 
ut under andra halvan av september.

Ett stort GRATTIS!

Handbolls-SM Stenungsund 
26 – 28 maj 2014

Foto:Mikaela Wallter
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Redaktionen på
Skånepolisen Sport & Fritid
vill passa på att önska alla läsare 
en lugn och skön sommar!
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Annonser 
- RIKS
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När Roland Strömblad frågade om 
vi skulle cykla Malmögirot den 24 
maj 2014, svarade jag genast JA. 
Vi har varit ute och cyklat förr och 
han ville testa sitt nyopererade 
knä. Loppet var för motionärer 5 
mil och eliten cyklade 10 mil i Mal-
mös omgivningar.

 
Vår vänskap började våren 1967. På 
väg ut för att dirigera trafik i 2 kors-
ningar vid Hovrätten, sa han med hög 
röst: Du ska ha jävligt klart för dig, att 
det är mina tecken som gäller! Jag 
som loj extra polisman skulle bara ta 
efter den ett tjänsteår äldre f d furi-
ren Strömblad.

Det blev sedermera midsommar. Vi 
arbetade i samma utsättning och job-
bade morgon och natt midsommaraf-
ton. Jag som ungkarl blev hembjuden 
till Rolands lilla familj för att äta sill 
med tillbehör. Vi satt på den lilla bal-
kongen med utsikt över Kulladal.

På kroken
Polisens fiskebåt var skådeplatsen 
för nästa minne av vännen Roland. 
En äldre kollega viftade yvigt med 
sitt kastspö. Roland sa till honom att 
vara försiktigare. En yngre kollega 
säger inte till hur en äldre skall fiska 
dåförtiden. Svassp!, så satt fiskedra-
get i Rolands näsa. Försök gjordes att 
ta bort kroken, men förgäves. Roland 
sattes i land och körde bil till Malmö 
allmänna sjukhus. I en bilkö vid Dala-
plan väckte det munterhet hos några 
trafikanter när de såg Roland, som 
satt med ett färgglatt torskdrag i nä-
san.

Ännu större blev uppmärksam-
heten på sjukhuset. Där Roland satt 
länge och väntade på att bli befriad 
från kroken, så kom många fnissan-
de personal och gjorde sig ärenden in 
i lokalen. Det bjöd Roland på, påstod 
han.

Malmögirot

Om en cyklist
som heter Roland

Det är viktigt att få i sig lite extra energi under ett långt cykellopp. Då passar det bra 
med lite bananer. Foto: Roland Strömblad.

Roland Strömblad 
dekorerad med en 
medalj efter att ha 
fullföljt Malmögi-
roloppet.
 Foto: Per Jystrand
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Den i handbollskrönikan nämnde 
Bengt Månsson fick rehabträning ef-
ter att han drabbats av stroke. Roland 
som också var siminstruktör lärde 
Månsson simma på Kockum fritid.

Cyklisten Roland 
Roland har cyklat Vättern runt vid ett 
flertal tillfällen gjort turer i Frankri-
ke, Tyskland och Holland. Arrangerat 
massor av cyklingar i MPGI:s regi på 
Bornholm, Rügen och Själland. 

Man har aldrig tråkigt i Rolands 
sällskap. Han är en färgstark och triv-
sam kollega med ett stort hjärta. Det 
har han haft nytta av även då livet 
varit tjurigt!

Kul att knäet höll och tack kompis 
för en mycket trevlig tur. Sol och en 
laber västanvind rådde, om det är nå-
gon som undrar.

Vännen Per ”Jyet” Jystrand

Det hände ibland att vi blev omkörda av stressade personer. Foto: Roland Strömblad.

Vi trodde vi kört vilse när vi kommit ut på Burlövstundran. Roland blev så glad att han 
tog ett foto när vi åter kom till Malmös stadsgräns. Foto: Roland Strömblad.

Från siren till syrén, skulle man kunna säga. Foto: Roland Strömblad.

Info om Malmögirot

Malmögirot är ett motionslopp på 
cykel som tar dig runt till delar av 
Malmö där du kanske aldrig va-
rit. Malmö FF står som arrangör 
tillsammans med Kvällsposten 
och tanken är att detta ska bli en 
folkfest där man cyklar efter sin 
egen förmåga och ambition.

Det kommer att finnas en 10 mils 
sträcka för proffs och elitmotio-
närer -som förutom sträckorna 
inne i Malmö tar ut cyklisterna på 
en stor sväng runt den skånska 
landsbygden.

För alla andra som vill ha en kul 
utmaning och testa sin förmåga 
finns en 5 mils sträcka som hål-
ler sig innanför Malmös gränser. 
Detta är Malmögirots huvudlopp 
där man cyklar i sin egen takt 
och får uppleva Malmö på ett helt 
nytt sätt.

uppgifter hämtade från 
malmogirot.com
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Två revyrävar analyserar loppet vid mål. ”Det var det jävligaste” utbrast Sven Melander, när Roland berättade att Jyet cyklat 35 km 
från Anderslöv innan själva loppet.

Cyklister som gått i mål vid Swedbank Stadion. Foto: Roland Strömblad. Jyet medaljprydd efter sin målgång i Mal-
mögirot. Foto: Roland Strömblad.

Den vy du ser när du framåtböjd i ca 55 km / 
timmen susar fram på din hoj i majskogen.
 Foto: Roland Strömblad.

5-milsstäckan som
Roland och Jyet cyklade 
på MalmöGirot.

www.mappedometer.com
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Inskickat av:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

1. Kurt Andersson
 Ludvigsborg

2. Eivor Carlsson
 Finja

3. Viggo Pettersson
 Malmö

Ringa in de 5 detaljer som är
borta på den översta bilden.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post

i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se

Finn fem fel

De tre vinnarna får varsin
pocketbok. (bild till vänster)

33 svar skickades in.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:

Skicka in ert svar till:
Skånepolisen Sport & Fritid
c/o Mediahuset i Gbg AB, avd syd
Tågmästaregatan 7
233 43 Svedala

senast den 19 augusti 2014

Tävlingen är till för tidningen Skå-
nepolisen Sport & Fritids läsare. Om 
du vill ha en hel tidning, går det bra 
att skicka in en kopia av sidan.

Vinsten i denna tävlingen blir 
en pocketbok. Läs mer om boken på 
sidan 15, där den presenteras.
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