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Vad hände? Var blev 2017 av? Med ett rasande tempo har vi inom polisen i Malmö 
hanterat skjutningar, sprängningar och väldigt många frihetsberövade personer. Ty-
värr är flera av dessa väldigt unga med allt vad det innebär.

Unga är också våra nya kolleger som börjat hos oss. Givetvis tillfrågas dessa om 
medlemskap i vår fina förening. Sporterna är inte som förr. Nu talas det om olika 
uthållighets- och kraftsporter. Vi i styrelsen ser positivt på nya förslag och försöker 
titta lite utanför boxen. Tävlingarna där MPGI varit representerade i har också varit 
flera, se vidare reportage i tidningen, särskilt det om boule…

Styrelsen förbereder sig nu för årsmötet som vi återkommer med om tid. Vi känner 
verkligen att vi har bra drag i vår förening och antalet medlemmar ökar inte minst 
genom att vi får nya aspiranter alltjämt. Vi har också börjat med att testa ut tröjor, 
jackor etc. för att synliggöra vår förening alltmer i olika sportsliga sammanhang.

Med dessa ord önskar styrelsen och jag en skön avslutning på året 2017 och sam-
tidigt tillönskas er och era familjer en God Jul och ett Gott Nytt År. Själv har jag 
beredskap hela julen så jag får se om tomten kommer hitta till jobbet i år också. I 
annat fall får jag vara min egen tomte.

Styrelsen i MPGI genom

Stefan Sintéus
Ordförande MPGI

Ledare

Tidning av och för alla idrottande
och motionerande polisanställda 
i Skåne samt anhöriga till dessa.

2017 – var har du tagit vägen?
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MPGIs sektionsledare:
Vill ni som sektion finnas med på denna sidan med namn
och kontaktuppgifter skickar ni ett mail till
redaktion@skanepolisen.se med dessa uppgifterna.

Golf
Ordförande
Göran Holmgren
010-561 45 57
0733-48 38 43
goran.holmgren@polisen.se

Innebandy
Sektionsansvarig
Patrik Lundström

Kraftsport
Sektionsansvarig
Jarl Hansson
0733-48 39 15
jarl.hansson@polisen.se

Dynamiskt skytte
Sektionsansvarig
John Sharifi
0730-84 92 30
john.sharifi@polisen.se

Cykel-, motions-
& friidrottssektionen
Sektionsansvarig
Anders Larsson
010-561 50 89
anders-v.larsson@polisen.se

Fotboll – dam
Sektionsansvarig
Anna Palmblad
anna.palmblad@polisen.se

Fotboll – herr POMA
Sektionsansvarig
Patrik Lundström
0702-66 88 76
patrik.lundstrom@polisen.se

Handboll – herrar
Sektionsansvarig
Lars Kyd Larsson
010-561 89 70
lars-i.larsson@malmo.se

Boule
Ordförande
Jan Ohlin
0708-51 38 26
ohlinjan22@gmail.com

Bowling: (vilande)
Sektionsansvarig
Thomas Stenbeck
thosten@glocalnet.net
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Vi närmar oss årets slut och när du lä-
ser det här så är det bara några dagar 
kvar till julafton med allt vad det inne-
bär av glädje, umgänge, julklappar och 
vem vet kanske även snö och vinter-
kyla. Måste dock säga att jag är lite 
kluven inför en kall vinter med tjocka 
kläder, snöskottning, skrapa rutor och 
dyra elräkningar. Skall man binda el-
priset över vintermånaderna eller skall 
man inte? På något underligt sätt bru-
kar det alltid bli fel. Binder jag så blir 
priset lågt och tvärtom om jag inte bin-
der. Tror jag chansar på att låta det vara 
rörligt denna gången så får vi se.

Summera året, lägga det till hand-
lingarna, göra upp bokslut. Vad man än 
kallar det så handlar det om olika saker 
beroende på vem man frågar.

Tittar man på årets månadstävlingar 
i MPGI golftouren och hur många som 
fysiskt har deltagit i dessa 9 tävlingar så 
blir det 209 st. Tar man ett genomsnitt på 
cirka 90 slag brutto per person och täv-
ling så har vi tillsammans slagit 18.810 
slag under året. Undrar hur många av 
dessa som hamnat i vattenhinder och 
försvunnit i ruffen? En gissning är att 
man kanske i genomsnitt förlorar två bol-
lar per runda till en kostnad av cirka 25 
kronor per boll. Då har vi tillsammans 
spelat bort cirka 10.500 kronor. Viktigt 
vetande, knappast. "Nice to know".

Ännu större siffror blir det om man 
tittar på min arbetsplats RLC-Syd det 

vill säga den södra Regionledningscen-
tralen som omfattar Skåne, Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län. Till dags 
dato, den 19 november så har vi mot-
tagit 378.452 samtal in, varav knappt 
13.000 är 112 samtal och 307.269 
samtal har vi ringt ut. Samtidigt har vi 
mottagit 496.274 radioanrop in och 
knappt 92.000 radiosamtal har vi skick-
at ut. Slutligen har vi upprättat 305.000 
HR eller händelserapporter plus allt an-
nat som händer i en akutverksamhet 
med registerslagningar och mer eller 
mindre allvarliga insatser som är resur-
skrävande. "Nice to know"? Ja absolut 
men kanske även "Need to know" för 
att få en förståelse för de stora flöden 
som det faktiskt handlar om och en 
förståelse för varför det ibland tar tid 
innan just ditt anrop eller ditt telefon-
samtal blir besvarat. När du läser detta 
har vi plussat på med ytterligare x antal 
tusen av allt möjligt.

Trevligare är det då att summera 
årets Skånepolisen Sport & Fritid. Som 
vanligt har ni varit duktiga på att dela 
med er av era upplevelser till tidningen 
vad det än må vara vilket jag och sty-
relsen tackar speciellt för. Jag hoppas 
samtidigt att innehållet i de olika artik-
larna kan inspirera eller tipsa om alla de 
möjligheter som finns inom fritidsakti-
viteter inte minst om man blir medlem 
i MPGI, Malmöpolisens Gymnastik och 
Idrottsförening. I tidningen hittar du 

kontaktuppgifter till sektionsledarna för 
de olika grenarna som finns. Hittar du 
inte din sektion eller ditt intresse så är 
det kanske dags att starta upp just "din" 
sektion. Tag kontakt med någon i sty-
relsen och titta gärna in på vår hemsi-
da på Intrapolis. Du vet väl också att du 
kan ta del av tidigare utgivna nummer 
av Skånepolisen Sport & Fritid genom 
att gå in på www.skanepolisen.se

Tittar man in i årets sista tidning så 
hittar man en hel del "värmande" bilder 
vilket kan vara skönt när nu kylan tro-
ligtvis har slagit grepp om oss. Person-
ligen föredrar jag den varmare årstiden 
men någonstans i bakhuvudet hör jag 
den äldre generationens ord om att "vi 
måste ha vinter, kyla och tjäle för att 
slippa ohyra". Det är säkert så även om 
jag inte får ihop det riktigt med tanke 
på Norrland och mygg m.m. Hur som 
helst så väntar säkert många vinter-
dagar med den där härliga luften, den 
strålande solen och det där vita på mar-
ken som inte minst den yngre genera-
tionen älskar.

Jag slutsummerar med att önska er 
alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År och på återhörande till våren när el-
räkningarna förhoppningsvis har värmt 
huset men inte bränt hål i plånboken.

Lars Mahler
Chefred. & redaktionssekr.

Mahler begär ordet

Dags att summera

Har eller ska du flytta? Får du inte tidningen längre?
Adressregistret till tidningen Skånepolisen är inte kopplad till officiellt adress- eller medlemsregister. Detta 
innebär att vi inte per automatik får besked på om du har eller ska flytta. Du måste själv meddela tidningen 
detta genom att skicka ett mail till info@skanepolisen.se.

Uppgifter vi behöver: Fullständigt namn • din gamla adress • den nya adressen dit tidningen ska skickas.

Vill du inte ha tidningen längre måste du också meddela detta, till adressen ovan.R
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POLISIDROTTSPROFILEN
Tess Olofsson

Kombinationen polis och domare är det 
få inom rättsväsendet som kan stoltsera 
med, någon som gjort det med bravur är 
Tess Olofsson. Medan hon lär upp fram-
tidens kollegor i bilkörning (och utreder 
mellan varven) är hon en av landets mest 
aktiva fotbollsdomare med över 500 
matcher i bagaget. Och fler lär det bli för 
om det är något som inte saknas så är det 
ambition.

Redan vid 5 års ålder var det fotboll 
som gällde för hela slanten för Tess 
och vid 9 hade valet fallit på positio-
nen mellan stolparna. I unga år repre-
senterade hon IFK Klagshamn och gick 
vidare till MFF och sedermera LDB FC 

och var särskilt framstående under ton-
åren då hon fick dra på sig den blågula 
landslagsdressen, men mer om det se-
nare.

Målvakt i herrlag
Redan tidigt började Tess träna mål-
vakter och gjorde så i LDB’s U-lag och 
Klagshamns herrlag i division 3 när de 
avancerade till division 2. Därefter gick 
dock flyttlasset till Härjedalen och Sveg 
där målvaktstränandet fortsatte och 
även ledde till inhopp i division 5 för 
herrar när skador i truppen gjorde att 
tjänsten kallade. Historien upprepade 
sig i Lillhärdals herrlag i division 4 då 
det återigen blev inhopp mellan stol-

parna och även en träningsmatch mot 
ett lika förvånat som imponerat neder-
ländskt lag.

Skador satte stopp
Den aktiva karriären som burväktare 
fick se sig utmanad av envisa skador 
och snart tog den parallella domarkar-
riären över. Redan under tonåren bör-
jade visselpipan brukas och rättvisa 
skipas på den rektangulära gräsmattan 
och domarkarriären har sedan stått allt 
annat än still och är inne på drygt ett 
decennium. Från 2008 gick Tess från 
steg 2 till damallsvenskan fyra år sena-
re och 2015 uppfylldes även ett lång-
varigt mål att bli Fifa-domare. Det årets 

Tess Olofsson under en internationell match i Holland, med FIFA-märket på bröstet.  Foto: David Catry
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kröntes även med priset ”Årets domare” 
på fotbollsgalan och är en given höjd-
punkt i karriären.

Döma är kanske inget för den aspi-
rerande miljonären men det går att 
kombinera deltidsjobb och reda det 
ekonomiska med 1-2 matcher i veckan 
under säsong. En styrka för Tess finns 
i utbytet mellan polisarbetet och do-
marsysslan. Minut-, för att inte säga 
sekund-, operativa beslut, samarbe-
te och förmågan att tackla (avsiktlig 
ordvits av skribenten…) människor är 
något som är direkt nödvändigt i båda 
verksamheterna och gör likheterna på-
fallande.

Inget favoritlag
När Tess tillfrågas om favoritlag är hon 
rättvisan själv och lyfter fram att hon 
inte vurmar för några specifika klubb-
färger mer än att hon förstås uppskat-
tar en bra fotbollsmatch – även om 
det är svårt att inte bli miljöskadad 
och se mer till domarinsatsen. Dels är 
det ett aktivt professionellt val men 
även en tidsmässigt aspekt, för ”bi-
sysslan” som en av Sveriges främsta 
domare tar viss tid i anspråk som helt 

enkelt gör det svårt att följa tabeller 
och lag.

Nominerad till FIFA-domare
När vi börjar prata minnen finns det 
såklart mängder, men några särskilda 
sticker ut. Det första som kommer 
på tal är när Tess befann sig på elit-
läger i tonåren. För tillfället rankades 
hon utanför topp-10 i sin årskull men 
under gången av en match (en enda 
halvlek, om man ska vara petig) gick 
hon till förstamålvakt i allstarlaget 
för lägret och uttagen i landslaget. 
Minnen från domarkarriären är no-
mineringen till Fifa-domare, något 
Tess fick meddelande om via telefon 
på väg hem från ett arbetspass. Tur 
att det var just på väg hem för annars 
kanske det inte skulle blivit så många 
böter utfärdade?

Minnesvärda matcher som kommer 
på tal är när Tess dömde svenska cu-
pfinalen 2015 mellan Linköping och 
Rosengård då det också sattes publik-
rekord. Liknande var det i somras un-
der en landskamp på fotbollstokiga Is-
land när de mötte Brasilien under rejält 
läktartryck och härlig inramning.

Personaladministrativ sekretess
Det finns också domarkollegor som 
bjuder på minnesvärda ögonblick. Kan-
ske ett särskilt inspirerande energiknip-
pe har berikat vardagen omgivningen; 
det kan bl.a. bli rätt humoristiskt att 
på nästan godkänd språkreseengelska 
söka återfå förkommet privat bagage 
utan framgång för att istället få klä sig i 
domarkläder och träningsoverall under 
en veckas bortavistelse. Full personal-
administrativ sekretess råder givetvis 
för identiteten på involverade i sagda 
indiskretioner, varför avidentifiering 
skett i berört bildmaterial.

Framtid
Men för att avsluta med framtiden; i 
målbilden finns att döma division 1 för 
herrar och rentav även allsvenskan, vil-
ket skulle göra Tess till första svenska 
kvinnliga huvuddomare i det samman-
hanget. Inställningen, motivationen 
och fysiken är redan på plats, nu krävs 
”bara” fortsatt envist och hårt arbete. 
Sett till historien känns det inte osan-
nolikt, eller vad säger läsarna?

vid pennan, Kalle Dannestam

Tess i matchsituation.  Foto: Leif Porsebäck Foto ovan: David Catry  Foto under: okänd
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Onsdag den 29 mars drog Korpensäsong-
en igång för Malmöpolisens damer med 
en grupp på sju lag där alla lagen möttes 
fyra gånger under vår-och höstsäsong-
en. Då alla gruppspelsmatcher var klara, 
24 matcher för varje lag, hade vi skrapat 
ihop 45 poäng och slutade på en tredje-
plats i tabellen. Segrande lag blev Queens 
United på 58 poäng och på andraplats 
kom Tofratöserna på 53 poäng.

Korpen avslutar alltid året med ett 
cup spel där de 8 bästa lagen i serien 
får delta, vilket innefattar samtliga lag 
på damsidan. Cupen spelades den 9 
november och regnet piskade ner på 
planerna. Vi spelade korta matcher på 
1x15 min. Vi vann vår grupp och slog 

även ut motståndarna i semifinalen. I 
finalmatchen mot Queens United slu-
tade matchen 0-0 och fick avgöras med 
suddenstraffar. Tyvärr fick vi erkänna 
oss besegrade men var ändå nöjda med 
vår prestation.

Polis SM
Under 5-6 september spelades po-
lis-SM i Eskilstuna och Malmös damer 
åkte upp med 11 spelare och en coach, 
taggade för att ta guldet efter andra-
platsen i fjol. 4:e september lastade 
vi in oss i en minibuss samt en bil och 
åkte upp till ett hotell som låg centralt 
i vackra Eskilstuna. Vi laddade upp med 
en god middagsbuffé och taktiksnack 
innan vi gick och la oss.

Cirka 400 polisanställda deltog på 
olika sätt i evenemanget som var väl-
digt väl ordnat på alla sätt. Tanken var 
att alla matcherna skulle spelas på Årby 
IP, men på grund av mycket regn de 
tidigare dagarna var flera gräsplaner 
vattensjuka och kunde därför inte an-
vändas vid första speldagen. Arrangö-
rerna löste problemet med att fixa någ-
ra konstgräsplaner på Ekängens IP men 
på slutspelsdagen hade vattnet runnit 
bort så pass att matcherna kunde spe-
las på Årby som planerat.

Årby är ett av Eskilstunas problem-
områden och många boende i området 
visade ett uppskattat intresse för eve-
nemanget, även lokaltidningar och ra-
dio P4 var på plats. Tess Olofsson som 

Damernas fotbollsår 2017
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var vår coach blev intervjuad och för 
den som är intresserad av att lyssna på 
reportaget finns det att lyssna på via 
P4´s webbsida om man söker på Po-
lis-SM.

5:e september sparkades turnering-
en igång och damsidan bestod av tre 
grupper med sammanlagt tio lag efter 
ett sent återbud av Lidköping. Första 
matchen spelade vi mot Stockholm 
Nord, det blev en säker vinst med 14-0. 
Tyvärr tog det inte många minuter in i 
matchen innan Elin Andersson stukade 
foten ordentligt och fick åka in till sjuk-
huset för att röntgas. I andra matchen 
mötte vi Norrköping och spelade 1-1 
efter en tuff match. Elin kom tillbaka 
med kryckor och ett besked om att ing-
et var brutet i foten men ett ledband 
var av så tyvärr blev det inget mer spel 
för henne. Sista gruppspelsmatchen 
mötte vi hemmalaget Eskilstuna och 
vann med 4-2.

Som gruppsegrare åkte vi tillbaka till 
hotellet och laddade upp för kvällens 
bankett som var på restaurang Biff Grill 
och Bar. På banketten serverades buf-
fé och under småtimmarna spelade ett 
liveband.

Dag 2 och dags för slutspel i ett kallt 
och grått Eskilstuna. Kvartsfinalen 
spelade vi på en sumpig gräsplan och 

Sundsvall stod för motståndet. Vi vann 
med 2-1 efter en tät match i leran. Ef-
ter matchen försökte vi hålla uppe vär-
men samtidigt som alla försökte få i sig 
lite energi till semifinalen där fjolårets 
segrare Helsingborg väntade. Domaren 
blåste igång matchen och nu var det 
upp till bevis vilka som är bäst i Skåne. 
Det var en väldigt tät och spännande 
match i 40 minuter där chanserna böl-
jade åt båda hållen men då slutsignalen 
gick hade vi vunnit med 1-0 och final 
mot Linköping väntade bara några mi-
nuter efter slutsignalen.

Vi kom överens med Linköping och 
domaren att vi skulle starta finalen på 
15 minuter så båda lagen hann andas 
lite. Efter en enorm krigarinsats från 
alla slutade ordinarie speltid 0-0 och 
finalen fick avgöras med straffar. Tre 
spelare skulle tas ut från båda lagen 
och skulle det inte vara avgjort efter 
dessa straffar, var det suddenstraffar 
som skulle tas till. Linköping började 
straffläggningen men första straffen 
räddades av Malmös målvakt Marthi-
na Olofsson. Malmös tur och Pamela 
Karlsson satte sin straff i målvaktens 
vänstra hörn. Även Linköpings andra 
straff räddade Marthina. Marie Bernts-
son fick lägga Malmös andra straff och 
satte även den, och med ställningen 

2-0 till oss var det omöjligt för Linkö-
ping att komma ikapp och SM-guldet 
var åter hemma i Malmö!

Vid prisceremonin fick vi ta emot 
bucklan som nu står på Rättscentrum 
och Marthina Olofsson även priset 
”Årets målvakt” som hon var väl förtjänt 
av.

Tack och välkommen
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till ar-
rangörerna i Eskilstuna för ett mycket 
trevligt och välordnat SM-spel samt till 
MPGI för ekonomiskt och materiellt bi-
drag som gör allt detta möjligt!

Vi som spelar är tjejer från alla delar 
av myndigheten och har väldigt roligt 
tillsammans. Under Korpensäsongen 
har vi cirka 1 match per vecka med un-
dantag av sommaruppehåll. Då många 
jobbar treskift och är föräldrar är det 
givetvis viktigt att vi är ett stort lag då 
det såklart är svårt att kunna närvara 
vid alla matcher. Vi vill därför ta tillfället 
i akt att bjuda in dig som är sugen på 
att spela att vara med oss, du är mer än 
välkommen! Kontaktuppgifter finns på 
intrapolis.

Nu tar vi vinteruppehåll och ser fram 
emot nästa års spel!

Damlaget
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Som rookie I MPGI-sammanhang såg 
jag fram emot en spännande dag med 
matchspel i strålande sol, under en klar-
blå himmel, på en grön fin golfbana. Den-
na tanken blev just det, bara en tanke, då 
jag vaknade till en regntung himmel, som 
inte visade en millimeter blått och solen 
den lyste endast med sin frånvaro. Hela 
vägen mot golfbanan i bilen letade jag 
febrilt, efter någon ljusning på den grå 
himlen, utan framgång. Trallade på den 
fantastiska reklamen ”Bo Ohlsson i Tome-
lilla, här får du mest för pengarna...”. Den 
enda nyttan det gjorde, var att jag blev 
något lättare i sinnet och inte lika tung 
som regnmolnen utanför bilrutan...

Som Ni säkerligen har räknat ut, spela-
des årets batalj på Tomelillas Golfklubb, 
den 7 september. Åtta glada MPGI-spe-
lare som skulle ta sig an lika många 
DITEC:are. Enligt plan skulle det på 
förmiddagen spelas 2-mannascramble-
matcher och på eftermiddagen singel-
matcher.

Då vi tyvärr, inte hade vädrets makter 
på vår sida, anlände vi till en golfbana 
som bestod mer av vatten än gräs. Väd-
ret såg inte ut att förändras, därför blev 
beslutet att spela hål 10 till 18, 2 varv 
på förmiddagen och endast 9 hål sing-
elmatcher på eftermiddagen.

MPGI hade bucklan i sitt förvar, och vi 
var alla taggade att behålla den, ytter-
ligare ett år. Men det är ute på banan 
det avgörs, vilka som är de värdiga 

vinnarna. Detta avgörs först när den 
lilla vita har placerats i det runda hålet 
på green. Som golfare vet man att det 
krävs att hålla huvudet kallt och spela 
smart, lika mycket som att våga sig på 
de där slagen, som kan kännas omöjliga 
för att vinna sin match.

Enligt följande spelades lagmatcherna:
MPGI – Ditec
Christian/P. Johnsson –
M. Lindh/T. Fredlund: 7-5
M. Hansson/PH. Andersson –
L. Rosberg/C. Ekman: 4-2
M. Jönsson/ A. Nilsson –
L. Caroli/J. Sandberg: 3-1
R. Lindquist/A. Meier –
G. Wahlberg/Å. Löfqvist: 6-5
MPGI–Ditec: 4-0

Vi hade alla trevliga matcher på förmid-
dagen, där det var mycket skratt och 
glädje, det tråkiga vädret till trots. För 
oss MPGI-spelare, vågar jag mig på att 
skriva att det blev en Grand Slam, då vi 
vann samtliga matcher.

Innan det var dags för eftermidda-
gens matcher, intogs en god lunch på 
golfklubbens restaurang. Där var stäm-
ningen god och förväntningarna höga 
inför kommande spel.

När maten var avnjuten och kaffet 
hade intagits, var det dags att ge sig 
ut på nya rundor. Jag hade äran att få 
möta Göran i matchspelet. Anders och 
Åke skulle mötas, så vi gick tillsammans 

även under eftermiddagen. Men jag 
vet inte vad Göran hade fått i sig under 
lunchen som inte jag fick, då han spe-
lade ut mig direkt från första tee. Så 
fortsatte det ett par hål till, sen delade 
vi några hål och jag lyckades jaga ifatt 
honom. Så efter åtta hål var jag tvung-
en att vinna det sista för att vi skulle få 
rätta vinnaren.

Anders släppte aldrig Åke tillräckligt 
nära för att ge honom en möjlighet, att 
ens får känna vinstchans. Med andra 
ord så blev det en klar vinst för Anders.

Samtliga matchers resultat enligt nedan:
A. Meier – Å. Löfqvist: 5-4
R. Lindquist – G. Wahlberg: 0-1
PH. Andersson – C. Caroli: 4-2
A. Nilsson – T. Fredlund: 1-0
M. Jönsson – M. Lindh:  2-1
Christian – C. Ekman: 3-1
M. Hansson – L. Rosberg: 1-2
P. Johnsson – J. Sandberg: 1-2
MPGI-Ditec: 5-3
Totalt: MPGI-Ditec: 9-3

Efter en dag med frånvaro av sol och 
blå himmel, värmde istället det trev-
ligt sällskapet, golfbanan, samt bucklan 
som är kvar i MPGI:s förvar.

Några av oss ses säkerligen innan, 
men annars ser vi ifrån MPGI fram 
emot en ny batalj nästa år, må då bästa 
laget få bucklan med sig.

Rookien Rebeca Lindquist

The Cup of the Cops!
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Det segrande laget från MPGI.  Foto: Rebeca Lindquist

Det förlorande laget från Ditec.  Foto: Rebeca Lindquist

Wahlberg,  Meier och Löfqvist. Foto: Rebeca Lindquist Wahlberg.  Foto: Rebeca Lindquist
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Senare visade det sig att några få ändå 
på sikt skulle tjäna pengar – myck-
et pengar. Familjerna Wallenberg och 
Stenbeck kom ostridigt över några 
svenska storföretag billigt. Företag som 
senare skulle blomstra.

Kennedy – Palme – och även Kreuger
När riktigt stora män eller kvinnor plöts-

ligt och dramatiskt dör, uppstår ofta 
spekulationer och alternativa teorier. 
Mest beskrivet är nog mordet på presi-
denten John F Kennedy i Dallas den 22 
november 1963. Att en lätt störd man 
med kommunistsympatier ensam skulle 
ha kunnat skjuta ledaren för världens 
mäktigaste nation ansågs otroligt och 
kanske till och med ovärdigt. Teorier 

finns om flera gärningsmän, FBI:s in-
blandning, utländska intressen och se-
nare har även chauffören av presiden-
tens bil blivit utpekad som skytt.

Närmare oss i Sverige finns mor-
det på statsministern Olof Palme på 
Sveavägen i Stockholm fredagskvällen 
den 28 februari 1986. Att en hatande 
svensk missbrukare ensam skulle kun-

Kriminalkommissarien berättar

Information: Alf Lindstedt, polis sedan 1968, med erfarenhet från ordningspolis, 
trafikpolis, kriminalpolis, kansli, SÄPO, lärare på Polishögskolan, Ekobrottsmyn-
digheten och senast föredragande i arbetsrättsutredningarna inom Polismyndig-
heten i Skåne. Pensionär sedan sommaren 2015.

Tändstickskungen Ivar Kreuger dog i Paris 1932
– Var det mord eller självmord? 

Finansmannen Ivar Kreuger fick i det närmaste en statsbegravning i Stockholm efter sin plötsliga död i Paris 1932.  Foto: www.bilderisyd.se

Den svenske finansmannen, ingenjör Ivar Kreuger (född 1880), hittades död liggande ovanpå sängen i sin lägenhet i Paris lördagen 
den 12 mars 1932. Börserna störtdök och runt om i världen förlorade miljoner människor sina besparingar. Många blev totalt utblot-
tade och förlorade dessutom sina jobb när imperiet gick i konkurs. Den politiska kartan i Sverige ritades om. Alla drabbades. Även de 
som Kreuger själv nämnt i sitt testamente blev till slut helt utan pengar.
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na ha legat bakom det spontana dådet 
– stämde inte med offret. Var det inte 
snarare en politisk konspiration av ut-
ländska eller svenska agenter?

På liknande sätt har många resone-
mang gått kring storföretagaren Ivar 
Kreugers plötsliga död 1932. Kunde 
en så ofantligt rik man med så många 
mäktiga fiender – bara helt sonika ha 
begått självmord?

Ingen har slutligen dömts för dåden i 
något av de tre beskrivna fallen.

Kreuger var enormt rik
Ivar Kreuger antogs vara god för enor-
ma summor i början av 1930-talet. Rik 
som Bill Gates och betydligt rikare än 
familjerna Kamprad och Rausing i Sve-
rige. Han umgicks flitigt med statsleda-
re, bankägare och även med skådespe-
lare och särskilt aktriser. Den annars så 
skygga Greta Garbo (1905-1990) var 
hans nära vän under många år.

Den unge ingenjören Ivar lärde sig 
bygga i USA. Han förde tekniken med 
armerad betong till Sverige och hans 
företag Kreuger och Toll fick snabbt 
färdigställt stora byggen i Stockholm 
som stadshuset, Stockholms stadion, 
Kungstornen och NK-huset. Han bild-

ade STAB (Svenska Tändsticks Aktiebo-
laget) 1917. Pengarna som strömmade 
in investerade han i stora svenska bolag 
som fastighetsbolaget Hufvudstaden, 
SCA, SKF och senare i LM Ericsson. 
Utomlands hade han stora poster i US 
Steel och General Electric.

I och med hans dominerande ställ-
ning i Svenska Tändsticksbolaget till-
sammans med sin närmaste vän Krister 
Littorin (1879-1939) blev han ”Tänd-
stickskungen” över hela världen. Han 
lånade ut enorma summor till bland 
annat länder som Frankrike, Italien, 
Grekland, Estland och Lettland som alla 
hade svårigheter i uppbyggnaden efter 
första världskriget och depressionen 
på 1920-talet. Som motprestation fick 
Kreuger ensamrätt på tändstickstill-
verkningen i många länder – och tjäna-
de ännu mer pengar.

Tändstickor bedömde Kreuger som 
en vara som ”alla behövde” och som 
förbrukades snabbt.

- Att tända tre cigaretter med en och 
samma sticka – betyder otur!

Han lär själv ha startat den myten 
och talesättet som snabbt fick stor 
spridning. Och försäljningen av tänd-
stickor ökade.

Ivar Kreuger var en mycket rik man som gärna omgav sig med föremål som speglade hans ekonomiska 
ställning – här bakom sitt skrivbord i Tändstickspalatset i Stockholm 1930. Foto: www.bilderisyd.se

Pyramiden måste bli större
Senare planerade Kreuger ett liknande 
monopol inom telefonin. Han köpte in 
sig i telefonbolaget LM Ericsson, men 
var ute efter telefonsamtalen värden 
över och inte egentligen tillverkningen 
av telefonapparaterna.

För att få likvida medel för ännu fler 
förvärv och investeringar, började Kreu-
ger ge ut fler aktier, obligationer och så 
kallade andelsbevis (ofta utan rösträtt) 
i företagen – som utlovade större och 
större vinster längre fram. Ofta fanns 
de egna aktierna som säkerhet – eller 
uppgifter om de egna aktierna. Trots 
den globala aktiekraschen 1929 an-
sågs Kreugerpappren stabila och säkra 
– ända tills några utländska investera-
re ville ha betänketid när det gällde att 
satsa stora pengar i gruvbolaget Boli-
den. Ryktet som fick dem att tveka var 
nog felaktigt, men det fick stor sprid-
ning och många följde efter – och Kreu-
ger kom i likviditetsknipa. Han hade ju 
lovat eller redan lånat ut pengar som 
han ännu inte hade. Det hela byggde på 
en ständig och allt större tillväxt. Pyra-
miden måste hela tiden bli mycket stör-
re för att pengarna skulle sippra ända 
ner till anställda, bönder och småföreta-
gare längst ner i pyramidens botten.

Till Paris via Amerika
Kruger var vintern 1931/1932 i ett pre-
kärt läge och åkte till Amerika för att 
förhandla med de stora investerarna, 
de stora bankerna och de stora politi-
kerna. Hans avsikt var att förmå dem 
till fortsatt satsning - men mötena gick 
inte hans väg. Sveriges riksbank var of-
ficiellt informerad och inofficiellt lite 
mer inblandad än så, liksom svenska 
politiker. Statsminister Carl Gustaf Ek-
man, lib (1872-1945) hade tidigare fått 
stöd av Kreuger. När Kreuger nåddes av 
uppgifterna att förfalskade aktier var i 
omlopp i hans bolag, beslöt han sig för 
att åka båt tillbaka till Europa och ome-
delbart möta vänner och fiender i Paris.

Vid den tiden stod det också klart att 
det fanns personer som både kunde 
uppträda som Ivar Kreuger och som fel-
fritt kunde härma hans handstil. Sanno-
likt utnyttjade både Kreuger och andra 
detta faktum för att förklara både eko-
nomiska äventyr och dölja mera amorö-
sa äventyr.

Efter ankomsten till Paris vid lunchtid 
på fredagen den 11 mars hade Kreuger 
några möten med revisorerna i tänd-
sticksbolaget, hans närmaste man Lit-
torin och företrädare för banken.
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På fredagseftermiddagen köpte en 
man, som enligt loggboken i vapenaf-
fären på samma gata som lägenheten 
uppgav namnet Ivar Kreuger, en Brow-
ning pistol. Dessutom köptes flera as-
kar med ammunition.

Natten mot lördagen den 12 mars var 
Ivar Kreuger i sin våning tillsammans 
med sin unga finska älskarinna Irja. Hon 
lämnade huset på morgonen och kun-
de därefter aldrig nås. Portvakten och 
portvaktsfrun, som kände de som var i 
huset mycket väl, skulle senare berätta 
om olika personer som lämnade eller 
kom till huset under fredagseftermid-
dagen och lördagen.

Kreuger kom inte till mötet
Littorin och sekreteraren Karin Bökman 
(född 1902) lämnade huset på lördags-
förmiddagen efter att ha avtalat med 
Kreuger att han själv skulle ansluta till 
ett viktigt möte någon timme senare. 
Kreuger dök inte upp på det väl förbe-
redda mötet och de ringde då till hushål-
lerskan. Hon, som just återkommit efter 
ett ärende och sett Kreugers ytterkläder 
hänga kvar i hallen, uppgav då att herrn i 
huset låg och sov och fick inte störas.

Vännerna blev då riktigt oroliga och 
tog taxi till våningen och gick tillsam-
mans upp till sovrummet.

Vännen och kompanjonen Krister Lit-
torin har vid flera tillfällen därefter be-
skrivit vad han såg.

– På sängen låg Ivar Kreuger, på rygg 
och fullt påklädd. Vid hjärtat syntes ett li-
tet hål och blod. Han höll en pistol i vän-
ster hand. En niomillimeters Browning.

En allmänläkare tillkallades och till-
sammans med den innersta kretsen 
kom de överens om att försöka hålla 
Kreugers död hemlig en tid. Framför-
allt var det tre brev som låg på bordet 
bredvid sängen som tydde på själv-
mord. I ett av breven adresserat till 
Krister Littorin, beskrev Kreuger kort 
omständigheterna, bad honom se till 
att de andra breven kom till rätt adres-
sat och tog på visst sätt farväl.

Enligt uppgifter på Wikipedia hade 
brevet till Littorin följande lydelse:

I have made such a mess of things 
that I believe this to be the most sa-
tisfactory solution for everybody con-
cerned. Please, take care of these two 
letters also see that two letters which 
were sent a couple of days ago by Jor-
dahl to me at 5, Avenue Victor Eman-
uel are returned to Jordahl. The letters 
were sent by Majestic - Goodbye now 
and thanks. I K.

Några av vännerna ska också ha gett 
uppgifter om livsleda. Vännerna visste 
ju under vilken press han verkat den 
sista månaden och vilken arbetsbörda 
han tagit på sig. Kreuger hade blivit be-
ordrad av läkare att vila, men han hade 
ändå åkt till Paris. Anmärkningsvärt var 
dock att brevet till den svenske vän-
nen var skrivet på engelska och inte 
på svenska. De två andra breven var 
adresserade till Kreugers syster och till 
en vän i Stockholm.

Självmord eller mord?
Hushållerskan skickades till polisen och 
meddelade dem:

- Ivar Kreuger har begått självmord.
Dessa ord fick otvivelaktigt stor bety-

delse för polisens och andras inledande 
syn på händelsen – och allvarligare – 
även för deras åtgärder. Samtidigt spreds 
nyheten över världen som en löpeld. 
Och – kan man se i efterhand - tillsam-
mans med en hel del utfyllnadstexter om 
både ekonomiska fakta och spekulatio-
ner. Dessutom fanns det journalistiska 
tillägg om Kreugers psyk iska hälsa.

Polisutredningen i Paris kom att präg-
las av omgivningens uppfattning om att 
Kreuger begått självmord och blev kort 
och summarisk. Klart var dock att de 
inte såg något utgångshål på kroppen 
efter kulan som skulle ha gått in i hjärt-
trakten.

Vid hemkomsten till Sverige under-
söktes kroppen preliminärt i kryptan i 
Gustav Vasa Kyrka i Stockholm av do-
centen Erik Karlmark. Han ska i närvaro 
av bland andra Kreugers 22-åriga sys-
terdotter Eva Dyrssen (1910-2007) ha 
yttrat:

– Detta är inte ett självmord. Detta 
är mord.

Trots det blev det ingen vidare ob-
duktion. Beslutet togs av landshövding-
en i Stockholm Nils Eden (1871-1945), 
och kroppen kremerades.

Kärlek före pengar
Händelsen på nummer 5, Avenue Victor 
Emanuel III i Paris lördagen den 12 
mars 1932 har både då och senare be-
skrivits på lite olika sätt i skilda medier.

Många minns särskilt filmen av Lars 
Molin från 1998 (som gick i repris i tre 
delar i SVT under våren 2017). I den 
är det den finska älskarinnan som på 
Kreugers begäran avlossar skottet i 
hjärtat när han ligger i dubbelsängen. I 
scenen placerar hon därefter pistolen 
i hans vänstra hand. I handen utmed 
sängkanten.

Min uppfattning om filmen är att den 
egentligen aldrig har utgetts för vara en 
sann dokumentär. Ivar Kreugers fester, 
båt och kärleksliv fick i filmen större ut-
rymme än de ekonomiska skeendena. 
Kanske för att kärleksscener blir bättre 
på film än diskussioner i bankernas sty-
relserum.

Författarna Lars-Jonas Ångström och 
Jan Gillberg har i bokform och i artik-
lar detaljerat argumenterat för att Ivar 
Kreuger dödades av storfinansen. En 
namngiven torped skulle ha fått en stor 
summa pengar för att därefter utföra 
mordet. Torpeden mördades själv två år 
därefter.

Min uppfattning är att texterna verk-
ligen går till botten med vissa uppgifter, 
men lämnar samtidigt andra uppgifter 
därhän.

En bok med den säljande raden ”Ero-
tik var hans enda stora hobby” kom ut 
1933 och skrevs av Ivar Kreugers älska-
rinna under många år, Ingeborg Eberth 
(1889-1977). Även hans trogna sekre-
terare har nämnts i liknande samman-
hang, liksom för övrigt Greta Garbo och 
Mary Pickford.

Självmord med vänster hand
Det är slående hur urvalet av fakta i be-
rättelser om ett historiskt skeende som 
detta – så tydligt präglar slutsatserna. 
Urvalet är i grunden subjektivt och så 
också i denna korta sammanställning.

Vissa av tecknen i fallet Kreuger 
är typiska för självmordsfall. Många 
poliser har vid flera dödsfallsunder-
sökningar sett denna kombination av 
ekonomiska svårigheter med dystra 
utsikter, depression, uttalande om livs-
leda till en inre krets, vapeninköp nära 
inpå händelsen, fördelning av pengar till 
närstående och känsloladdade brev vid 
dödsbädden. Inte sällan finns just dessa 
tecken vid självmord av män uppburna 
av sig själva och omgivningen och där 
fallhöjden varit särskilt stor.

Det ÄR underligt att brevet till Litto-
rin var skrivet på engelska. Men Kreu-
ger kom från ett halvårs vistelse utan-
för Sverige och kunde ju inte vara säker 
på att just svenske Littorin skulle vara 
med och öppna brevet i Paris.

Svårast att helt förstå är dock att pi-
stolen skulle ha legat i Kreugers vänstra 
hand. Han låg med sin vänstra sida ut-
med sängkanten i dubbelsängen. Han 
var högerhänt och hade dessutom en 
gammal skada på vänster pekfinger som 
delvis var förtvinad. Det är svårt att 
trycka av en pistol med den fingern mot 
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det egna hjärtat. Och borde inte den 
tunga pistolen efter rekylen ha ramlat 
ur handen och ner i sängen eller ännu 
hellre på golvet? Littorin var stoisk när 
det gällde uppgifterna om att pistolen 
låg just i den vänstra handen – samti-
digt var han inte säkert den förste som 
kom in i sovrummet efter det förmoda-
de skottet. Endast i en handling nämns 
att pistolen i stället låg ”på sängen”.

Mord med stickvapen
Den mest utvecklade mordteorin byg-
ger på den anlitade torpeden. Men, var-
för anlita en torped som nästan bodde 
granne med offret? Och hur vanligt är 
det att betala hela ersättningen i förväg? 
Att storfinansen – här i form av Han-
delsbanken och familjerna Wallenberg 
och Stenbeck – så småningom tjänade 
enorma summor på köpen av Kreugers 
konkursade företag, gör dem naturligtvis 
inte automatiskt till anstiftare.

Teorin utvecklar också att Kreuger 
skulle ha dödats med ett längre stick-
vapen och att såret därefter skulle 
ha modifierats med hjälp av ett löst 
pistolskott. Samtidigt finns det inga 
uppgifter om avvärjningsskador på 
Kreugers händer eller armar – som är 
vanliga i sådana sammanhang. Å andra 
sidan finns heller inga uppgifter om nå-
gon krutstänksundersökning av händer 
eller kläder.

Uttalandet om mord av en obducent 
efter en okulär besiktning av kroppen 
i en kyrka efter hemkomsten, förvå-
nar mig fortfarande. Skulle en erfaren 
rättsläkare uttala sig så kategoriskt och 
i närvaro av släktingar? Idag har jag 
tvärtom den erfarenheten att rättsläka-
ren vill avvakta en fullständig rättsme-
dicinsk obduktion, analysresultaten och 
polisrapporten – innan det blir något 
uttalande även i fall som inledningsvis 
kan se rätt självklara ut.

Fortsatta undersökningar och svar?
Finns det förekomst av bly i askan ef-
ter Ivar Kreuger? Ett svar på den frågan 
kan ge en fingervisning om det fanns 
en kula kvar i kroppen vid kremeringen. 
Man hittade ju inget utgångshål. Om en 
sådan analys tyder på att en kula fanns 
kvar, skulle teorin om stickvapen minska 
i trovärdighet. Samtidigt kommer vi inte 
närmare svaret på frågan om Ivar Kreu-
ger eller någon annan avlossade skottet.

Nutida släktingar till Ivar Kreuger har 
varit inne på en sådan undersökning, 
men det krävs i så fall ett särskilt beslut 
om gravöppning.

Kanske får vi nöja oss med att kon-
statera att omständigheterna tidigt 
talade för själmord och de inledande 
åtgärderna blev därför inte som vid 
misstänkta mordfall. Därför finns det 
luckor för spekulationer i efterhand.

Alf Lindstedt fd kriminalkommissarie

Bilderna i denna artikel
kommer från:
www.bilderisyd.se

Tidningen Arbetets förstasida från måndagen den 14 mars 1932 är ett exempel på rapporteringen om Ivar Kreugers plötsliga död. Foto: www.bilderisyd.se
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Kullaloppet i Rörum på Österlen är 
Skånes äldsta. Kulla som nöjesplats har 
anor från mitten av 1800-talet och har 
fortarande dans varje sommar på ute-
banan till kända dansband, Lasse Ste-
fanz brukar inleda och sedan Arving-
arna, Sten och Stanley, Lotta Engberg, 
vilket är hennes favoritdansbana. Även 
känt från filminspelningar som Edvard 
Perssons i ”Allt ljus på mig” och Rickard 
Hoberts film "Glädjekällan".

Men också känt för Kullaloppet som 
i år arrangerades för 60:e gången. Den 
10 augusti 1958 gick startskottet för 
det första Kullaloppet med 13 deltaga-
re varav 12 gick i mål. Deltagarantalet 
har stadigt stigit och i år startade cirka 
300 löpare.

Eldsjälarna som ser till att loppet 
finns kvar är Gert Åke Ivarsson, Karl 
Erik Friman Simrishamns AIF samt Filip 
Tuvesson, Sven och Lena Olsson Rör-
ums SK.

Orginalsträckan är 10,6 km och mo-
tionssträckan 5,2 km. Simrishamns re-
presentant Bengt Andersson sprang 5,2 
km på tiden 41 min.

Polisen har just genomfört en ny om-
organisation. Simrishamn som stad och 
med stort polishus men inga poliser, 
bara en handfull utredare trots att be-
folkningen sommarmånaderna kanske 
10-dubblas.

Text och bild: Bengt Andersson

Ett lopp med anor firar 60 år
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Höstens utmaning för Löp & Kultur-grup-
pen (LÖK) blev en tur till Krakow i okto-
ber.

Tillsammans med ca 8000 andra löpare 
blev det ett varmt lopp som gick genom 
centrala delarna av staden och längs 
floden Wisla.

Både värme och vissa backar tog ut 
sin rätt och sjukvårdspersonal fick ty-
värr ta hand om en del löpare – dock 
tack och lov ingen av gruppens med-
lemmar som var rätt nöja efteråt.

Efter målgång vid Tauron Arena; 
Fredrik Röiseth, Erik Liljeström, Tobias 
Halldén samt Mats Attin

Efter loppet övertog de kulturella in-
slagen gruppens uppmärksamhet och 
då besöktes Kung Sigismunds grav (den 
enda svenska kung som är begravd ut-
omlands) och även den berömda da-
men med Hermelin (Leonardo da Vincis 
berömda målning) beskådades. En tur 
till Auschwitz 1 och 2 (Birkenau) stod 
givetvis också på programmet – en gri-
pande och obegriplig plats som borde 
vara ett tvång för alla människor att be-
söka.

Nästa utmaning för LÖK-gruppen blir 
Rumänien för Bucharest International 
Half Marathon i maj 2018.

Vid tangentbordet: Mats Attin

Halvmaraton i polska Krakow
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Anna Karolina arbetade som polis i femton år. Parallellt med job-
bet skrev hon sina första två kriminalromaner. Efter att hon blivit 
författare på heltid har det blivit ytterligare två böcker, littera-
turpriser och nya författarprojekt.

Vad är det som driver dig?
Jag gillar att skriva helt enkelt, komma på berättelser och 
utnyttja mina polisiära erfarenheter i böckerna. Kriminali-
tet är en vardag för poliser, men för utomstående är det en 
värld som många är nyfikna på och vill underhålla sig med. 
Här kände jag att jag kunde bidra med trovärdiga skildring-

ar – även om mina poliskaraktärer har passerat gråzonen för 
länge sedan.

Dina första tre böcker är en serie med en hårdkokt kvinnlig polis 
i huvudrollen. Men i din senaste bok har du istället valt att låta 
brottslingarna vara kvinnor.
Ja, jag ville vända på stereotyperna och låta kvinnor vara 
gärningsmän i ett grovt brott där syftet är att komma över 
pengar, ett begär som oftast är förbehållet män. Jag fundera-
de över hur samhället ser ut idag. Den ökade jämställdheten 
har öppnat nya möjligheter, inte bara när det gäller utbild-

KVINNOR KAN
SÅ MYCKET MER
ÄN ATT BARA
VARA OFFER
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ning och arbetsmarknad, utan även när det gäller tillträde 
till brottsliga arenor. Ju närmare kvinnor och mäns roller har 
kommit varandra desto mer har deras brottsmönster kommit 
att stämma överens.

Hur kommer det sig att boken utspelar sig i Malmö?
Eftersom Sjusiffrigt är helt fristående tänkte jag att det var 
dags att byta ut Stockholmsmiljön i min tidigare trilogi mot 
Malmö där jag har bott i åtta år nu. Min intrig passade bra 
i en kuststad med havet som fond, det finns en stor tillväxt 
och en stark entreprenörsanda. En lyxig touch. Samtidigt 

finns en mörkare sida med gängkriminalitet som är den på-
drivande faktorn i boken. Malmö är dessutom inte överrepre-
senterad i deckarsammanhang, det finns plats för många till.

Har du några nya utmaningar framför dig?
Just nu lanserar jag Sjusiffrigt som kom ut för bara ett par 
veckor sedan. Samtidigt skriver jag på femte delen i Herku-
lesserien ihop med deckarkollegan Mons Kallentoft. Det är 
lite speciellt eftersom jag hoppar in mitt i en befintlig serie, 
men väldigt kul att ha någon att bolla skruvade idéer med. 
Boken heter Falco och släpps i juni 2018.

KVINNOR KAN
SÅ MYCKET MER
ÄN ATT BARA
VARA OFFER

Boktipset
Titel: Sjusiffrigt
Författare: Anna Karolina
Förlag: Bookmark
www.bookmarkforlag.se
www.annakarolina.nu

Om boken:
En sen kväll kidnappar Julia, Carla och Nikolina en ung 
miljardär. De är väl förberedda, synkade och stenhårda. 
Ingenting kan gå fel. Men när lösensumman uteblir tving-
as de till nya brott.

Allt kompliceras ytterligare när miljardären hamnar på 
sjukhuset där Julia är läkare. Hon faller handlöst för sin 
patient. Under tiden arbetar sig polisen allt närmare kid-
napparna, men har svårt att tro att det är kvinnor som 
ligger bakom de råa brotten.

I Sjusiffrigt ställs vänskapens lojalitet mot attraktio-
nens kraft. Det är en nervkittlande polisthriller med 
gripande intrig och oväntade förvecklingar. Tre barn-
domsvänner som flyr från sitt förflutna – och rusar rakt 
mot en oförglömlig upplösning.

Om författaren:
Anna Karolina har arbetat som polis i 15 år och är känd 
för sina trovärdiga polisiära beskrivningar. 2014 debu-
terade hon med Stöld av babian, som nominerades till 
Crime times debutantpris och Stora Ljudbokspriset. Där-
efter har hon skrivit ytterligare tre böcker och översatts 
till ett flertal språk. Hon bor tillsammans med sambo och 
barn på Ön i Limhamn.

Foto: O
la Torkelsson
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Under en vecka i juni arrangerade Inter-
national Police Association, IPA, för fjärde 
gången ett ”World Seminar for Young Po-
lice Officers”. Denna gång var det sektion 
USA som stod värd och bjöd in till en fan-
tastisk aktivitets- och föreläsningsvecka i 
Green Bay, Wisconsin. Sveriges represen-
tanter och lyckliga stipendiater blev två 
Malmöpoliser, min kollega Daniel Hög-
berg och jag. Upplevelsen delade vi med 
54 kollegor från 29 länder världen över. 
På dagsprogrammet stod föreläsningar, 
studiebesök, förevisningar och praktisk 
träning. Kvällarna fylldes av både plane-
rade och spontana sociala aktiviteter.

Lördag 10 juni
Anländer utan allt för stora missöden 
till Green Bay och möts på flygplatsen 
av vår amerikanska kollega och fantas-
tiska värd Joe Johnson, IPA:s regionpre-
sident i Wisconsin.

Inkvarteras i dorm room på St. Nor-
bert College, där alla deltagare kommer 
att bo i korridor med gemensamt uppe-
hållsrum.

Påbörjar att knyta viktiga internatio-
nella kontakter över god mat och dryck 
på lokal restaurang.

Söndag 11 juni
Fortsätter med fri kontaktskapande 
verksamhet i väntan på att alla deltaga-
re ska anlända, samt utforskar närområ-
det till fots.

Välkomnar min svenske kollega Da-
niel, som efter osannolikt många missö-
den anlänt, dock utan sitt bagage.

Introduktion och en föreläsning om 
det Amerikanska polisväsendet. Tour på 
Lambeau Field, legendariska Green Bay 
Packers hemmaarena. Go Pack, go!

Måndag 12 juni
Ikläder mig finuniform.

Officiell öppningsceremoni och före-
läsningar om Drug trends, Native Ame-
rican Gangs och Use of Social Media in 
Law Enforcement.

Beundrar mina kollegors finuniformer 
och påbörjar operation ”Alla tar foto 
med alla i tusen olika konstellationer”. 
Ger till slut upp, men har ändå slagit 
något slags personligt fotorekord.

Tisdag 13 juni
Besök på den smått osannolika (ur 
svenska polisögon sett) träningsanlägg-
ningen Fox Valley Technical College. 
Någon har kommit på att de stackars 
poliserna inte ska behöva låtsas att de 
befinner sig i olika miljöer när de utbil-
dar sig och tränar. De behöver såklart 
en jätteanläggning med alla miljöer som 
går att föreställa sig uppbyggda, inklu-
sive ett jetplan. Jag gillar hur de tänker.

Skytte på inomhusskjutbana, med 
viss fara för liv och hälsa, eftersom inte 
alla kollegor bär vapen i tjänsten, alltså 
aldrig någonsin bär vapen. Crash cour-

sen, som typ gick ut på att de fick ett 
vapen och någon pekade i riktningen 
de skulle skjuta, känns inte helt hund-
raprocentig.

Genomgång av och praktisk träning i 
Room Clearing. Mycket intressant och 
annorlunda jämfört med vår taktik för 
sök i byggnad.

Dags för en förevisning. Jag bevitt-
nar ett ganska ordinärt fordonsstopp 
med förhöjd hotbild, fast genomfört av 
ett tungt beväpnat SWAT team som 
färdas i ett monstruöst stort, bepans-
rat, sprängsäkert och gassäkert fordon, 
som någon tyckte att polisen behövde 
när militären skulle göra sig av med det. 
Otroligt nog verkar ingen på inköpsav-
delningen ha höjt på ögonbrynen över 
det. Jag skrattar lite för mig själv, men 
är samtidigt imponerad. Graden av 
”overkill” är både komisk och alldeles 
underbar.

Praktisk övning i prejning – ja tack. 
Självklart finns det specialpreparerade 
övningsbilar och en bana där asfalten 
kan vattnas, för att underlätta.

Onsdag 14 juni
Besök i Wisconsins huvudstad, Madison.

Föreläsningar, självskyddsträning och 
dörrforcering. Daniels försök att förkla-
ra att forceringsmetoden (ett hårt slag 
med en bonk) inte skulle fungera på 
svenska dörrar, förblir fruktlösa. Dörrar 
som öppnas utåt och som inte är gjorda 

Dagbok från
IPA Young Police Officers Seminar 2017

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

SWEDEN

18 Skånepolisen Sport & Fritid 4-2017



av papier-maché verkar vara ett okänt 
koncept för vår amerikanske instruktör.

Kör en bilsimulator (efter att ha 
skrattat högt åt kollegan före när han 
misslyckades med banan). Konstaterar 
snabbt att avsaknaden av djup i bilden 
jag ser i vindrutan komplicerar körning-
en en smula, och avslutar med en lika 
fin krasch som min kollega åstadkommit.

Kort ceremoni vid Law Enforcement 
Memorial, ett monument rest över alla 
poliser som dött i tjänsten, med deras 
namn ingraverade i sten. Det är sorgligt 
nog väldigt många namn på monumen-
tet. Hatten av för våra amerikanska kol-
legor.

Rundtur i State Capitol, en byggnad 
som bland annat inhyser domstol och 
lagstiftande församling. Någonting 
mycket märkligt inträffar strax efter att 
vi gått in på läktaren för att bevittna 
den lagstiftande församlingens pågå-
ende sammanträde. En person kommer 
in och viskar något till talmannen och 
pekar mot läktaren. Talmannen avbry-
ter genast sammanträdet och håller ett 
improviserat tacktal till poliserna på 
läktaren. I talet är vi alla hjältar för de 
uppoffringar vi gör för andra människor. 
Hela församlingen ställer sig upp och 
applåderar oss. Det hela är som taget 
ur en amerikansk film, en sådan som 
jag i vanliga fall skrattar åt. Men nu vill 
jag gråta, för orden och applåderna går 
rakt in i hjärtat.

Torsdag 15 juni
Efter föreläsning och förevisning av 
polisens drönare, är jag avundsjuk på 
mina amerikanska kollegor på riktigt. 
De har alltså mobila drönarteam, som 
likt vilken utryckningspatrull som helst, 
snabbt kan ta sig till en plats, när det 
larmas om pågående brott. Därefter 
skickar de upp sina ”ögon” i luften och 
insatsen kan sedan styras mycket ef-
fektivt. Både snabbare och billigare än 
helikopter är det också.

Sjukvårdsutbildning med en tourni-
quet som gåva till alla deltagare – man 
tackar.

En riktigt intressant föreläsning om 
ett fenomen som hittills varit okänt för 
mig – Sovereign Citizens. För den som 
är lika okunnig som jag var skulle jag 
närmast jämföra det med extrema rätts-
haverister, vars primära övertygelse 
är att de är sin egen suveräna stat och 
därför inte behöver följa lagar och reg-
ler i landet de lever i. Därför hamnar de 
oundvikligen i konflikt med myndighe-
ter, och för konstant krig mot samtliga. Polisens drönare.

Amelie provar en "sheriffhatt".

Specialfordon för prejningsträning.

Gruppbild med alla deltagare.
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Detta är mycket farligt för polisen, ef-
tersom en suverän medborgare ser ett 
polisingripande som ett väpnat angrepp 
från en främmande stat och ofta är be-
redda att använda dödligt våld för att 
avvärja angreppet. Och det kan gälla vid 
vilken typ av ingripande som helst. Det 
kan räcka med att polisen stoppar dem 
för en mindre trafikförseelse.

Fredag 16 juni
Besök på utomhusskjutbana, där vi övar 
på att evakuera skadad kollega under 
beskjutning och moteld, samt testar oli-
ka vapen som vi inte har utbildning på. 
Jag säger bara shot gun – vilken grej.

Lycka igen! Nu är det fritt fram att 
provköra ett av polisen monsterfordon, 

en bepansrad historia med många an-
vändningsområden. Min favoritfunk-
tion är att man kan sätta en gripklo på 
en metallbalk fram på fordonet. I grip-
klon kan man sätta en rökgranat och 
sedan köra fordonet så att metallbalken 
tränger igenom en husvägg, och där-
efter kan man dra sprinten i granaten, 
inifrån fordonet. Vilken fantastisk funk-
tion. Jag försöker föreställa mig detta 
scenario utspela sig i Sverige och drab-
bas av en hysterisk skrattattack, men 
lägger i hemlighet till besten på min 
”bra att ha”-lista.

Active shooter - övning, eller som vi 
kallar det "pågående dödligt våld". Gi-
vetvis övar vi i en riktig skola. Eleverna 
har ju sommarlov. Taktiken är mycket 

lik den svenska, men här använder vi 
tyngre vapen.

Och så är vår vecka plötsligt slut. 
Bara högtidlig avslutningsmiddag kvar. 
Tråkigt! Men vilken vecka vi har haft. 
Och egentligen är det här bara början, 
för nu har vi IPA-vänner i hela världen, 
och världen lider inte brist på IPA-ar-
rangemang. Det här blir inte det sista, 
varken för Daniel eller för mig.

Text: Amelie Nordius*
Foto: Amelie Nordius

och Daniel Högberg**

* Tack till Daniel för synpunkter
**Gruppbild av okänd fotograf

Amelie förbereder sig på att bli prejad.

Law Enforcement Memorial, Madison, Wisconsin.

Daniel provar en "bobbyhatt".

Daniel övar enhandsskytte.
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Årets mästerskap gick av stapeln i Kris-
tianstad på Kristianstad Arena i slutet 
av april. Malmö åkte upp för att försvara 
guldet! Det var som vanligt ett j’kla puss-
lande med att få ihop spelare.

Malmö hade från början 14 spelare 
men enligt rutin så kom avhoppen när 
det börjar närma sig spel, och vi fick 
till slut ihop nio spelare. Det var många 
nya namn i vår trupp och förväntning-
arna var skyhöga, som vanligt så lade vi 
vårt hopp till målvakten Thorbjörn Ja-
cobsson.

Detta året var det som mest sex lag 
anmälda till mästerskapet. Men avhop-
pen kom (även det enligt rutin) och ett 
tag hade vi enbart tre lag, vilket hade 
gjort att det blivit inställt. Jag fick ringa 
en god vän som studerade till polis i 
Växjö, som fick till uppgift att fixa ihop 
ett lag och ställa upp i SM så att det 
inte blev inställt. Sagt och gjort, han 
lyckades skrapa ihop sex handbollsspe-
lare och en fotbollsmålvakt! Mästerska-
pet blev av.

Vi blev fyra lag och mästerskapet 
spelades i en serie där alla mötte alla. 
Det skulle bli tre matcher för Malmö i 
tät följd. Får tacka för att fystimmen 
inte blivit indragen allt för många gång-
er under våren, för då hade det blivit 
tufft.

I första matchen ställdes vi mot Po-
lishögskolan Växjö. En jämn välspelad 
match som slutade lika. Dock fick vår 
spelmotor, mittnian Kristian Sirotic en 
väldigt vass armbåge mitt över ögat, 
det svullnade upp så mycket att en 
”101:a” låg i luften.

Kristian skakade av sig smällen och 
fick agera ”coach” resten av mästerska-
pet. Det blev ingen lyckad inledning på 
Kristians tränarkarriär, vi mötte Stock-
holm i andra matchen. Stockholm var 
ett nummer för stora för oss i år och vi 
förlorade. Vi kämpade på väl och hade 
en bra inställning. Thorbjörn gjorde 
många kvalificerade räddningar men 
det räckte inte. Stockholms målvakt var 
duktig och inläst på vårt skytte. Inte så 
konstigt då han tidigare spelat för Mal-
mö när han gjorde sin aspirant i Skåne.

En snabb lunch i arenans matsal och 
sen var det dags för tredje matchen, 
skånederby mot Kristianstad (som av 
någon anledning spelade i Ystad IF:s 

Polismästerskapen i handboll 2017
matchdräkter). Även denna gången blev 
det en riktig batalj, med två matcher i 
benen och få avbytare kämpades det 
på väl. Vi fick inte stopp på Pär Möller-
bergs skytte och Kristianstad vann.

Stockholm gick obesegrade genom 
mästerskapet och vann välförtjänt 
SM-guldet. Kristianstad kom två och 
Malmö delad jumbo med Växjö.

På kvällen var det bankett, prisutdel-
ning och mycket skratt. Ett mycket ro-
ligt och bra arrangerat mästerskap.

Malmö tog på sig värdskapet för 
nästa mästerskap som spelas 2018. Vi 
hoppas på många deltagare och även 
på att damlagen skall få ihop spelare.

Magnus Billing

Polishandbollens starke man Ingvar Widell (t.v) skötte sekretariatet.

Spelare på planen: PHS Växjö och Kristianstad.

Stående från vänster: Alexander Thomasson, Erik Orup, Patrik Nilsson, Daniel Mårtensson, Magnus 
Billing. Sittandes från vänster: Petter Isaksson, Thorbjörn Jacobsson, Stefan Olofsson, Kristian Sirotic
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Vid en storstädning strax före jul hittade undertecknad betyget 
över genomgången Konstapelklass i Malmö 1 augusti – 22 de-
cember 1966, i en låda. Så var den dagen förstörd. Men låt mej 
börja ifrån början med minnen.

Under arbetstid på ett skitigt och bullrigt tryckeri kom mel-
lanchefen Smulan fram till mej.

– Du har telefon på mitt kontor. Det är en polis som vill 
tala med dig. Vad har du nu hittat på?

Det var polisinspektör Torild Janerstam, som berättade att 
jag blivit antagen till polisskolan i Malmö. Men jag ser i pap-
perna att du även sökt till ingenjörslinjen i Hässleholm.

 – Det blir nog inget av med den saken, sa jag.
– PONERA ATT du kommer in där uppe, 

vilket väljer du? envisades polisen.
– Ponera, vad betyder det? tänkte jag. 

Lång paus. Jag hade nog hört av dem, krys-
tade jag fram.

– A LA BONNE HEURE, PONERA att du 
kommer in, framhärdade polisinspektören.

Märklig polis som pratar franska, hann 
jag tänka innan jag klämde fram:

– Jag kommer in på intervjun. Var det på 
tisdag klockan 10 i Röda rummet på Da-
vidshalls polishus?

– Det blir två månaders förberedande 
utbildning, två månaders praktiktjänst och 
fem månaders konstapelutbildning, där det 
sistnämnda innebär råpluggande.

Vad jag inte visste var att jag pratat med 
”världens bäste handbollsdomare”.

Torild Janerstam
Fakta: Han hade dömt runt 400 internationella matcher och 
4 stora finaler. Ystadlegendaren Sven ”Sjöman” Nilsson be-
römde Torild med orden: ”Det är sådana domare man önskar 
sig på bortamatcher.”

Senare kom vi att spela handboll för polisen tillsammans, 
då det årligen spelades en handbollsturnering mellan taxi, 
brandkår, lärarna och oss. Behövdes det förstärkning i form 
av några snabba kontrare, kontaktade lagledare Månsson, 
Christer Lindahl och mej.

Att Torild var en person som hade järnkoll fick jag erfara 
vid ett tillfälle. Jag kom sent till matchen och var väldigt kall 
om händerna. När Torild fintat upp motståndarna på läktaren, 
fumlade jag bort passningen. Då fick jag känna på hårtorken 
(blåsning) i pausen.

Grepp och batongteknik
Den 12 februari 1966 började en förberedande utbildning under 
den sympatiske kollegan Kuno Bondesson i 2-3 månader. Kuno 
blev en idol för oss och gav oss en mysig början på polisyrket.

– Ha alltid en ren, struken näsduk med er ut i tjänsten. Den 
kan man överlämna till ett blodigt brottsoffer, som man kom-
mer i kontakt med. Vid toalettbesök kan polismannen lämpli-
gen tvätta kopplet och batongen. Sådana råd fick vi med oss.

Ett annat råd fick vi av Thore Malmberg, även kallad 
”Fräcke Frans”, i den ädla konsten grepp och batongteknik. 
Rådet var att aldrig slå folk i nacken med batongen. Thore 
kände en kollega i Köpenhamn, som råkat träffa ATLASKO-
TANS SVÄNGTAPP med ett batongslag, med resultatet att 
kolingen dog. Det blev rättegång, men politimannen blev fri-
ad med motiveringen: ”personen hade för svag nacke för att 
bråka med polisen”. (Där hade "Uppdrag Granskning" haft nå-
got att sätta tänderna i).

Thore visade en dag hur man parerar sparkar mot skrevet. 
Man fångar foten, vrider runt och pladask så ska angriparen 
ligga hjälplös på magen. Min kombattant klagade till Thore, 
att greppet inte fungera på en hoppande Jystrand.

– Kom hit med den jäveln, morrade Thore.
Han fångade in min fot och vi valsade runt i lokalen inför 

en häpen publik. Vi hamnade i en skrubb med brottarmattor 
och redskap. Jag kom under 130 kilo ilsket fläsk. Han satt på 
mej och knep mej på insidan av låren och samtidigt muttrade:

– Jag ska lära dig din snorvalp.
Väldigt pedagogiskt, eller? På vägen från Enighetslo-

kalen bad Thore om ursäkt. Han berättade att han hade 
sömnsvårigheter och hade legat vaken och svurit så tapeten 
var rent svart där hemma.

I slutet av utbildningen, när det var dags att dela ut våra 
betyg samlades man i sporthallen på Davidshall. Spänningen 
var olidlig innan det blev min tur.

 – Du får BA minus, din snörnos, var kommentaren jag fick 
när betyget överlämnades.

Den bångstyrige
extringen från Lund

Min kompis Thore Malmberg, vit skjorta i förgrunden, som kravallpolis vid studentupproret i Lund.
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Tjänstgöring med Thore
I maj månad 1971 invigdes Rosengårds center. Jag och Thore 
fick jobba där en vecka tillsammans. Med min matchvikt på 
76 kilo måste vi sett ut som Helan och Halvan. Thore kallade 
våra arbetsgivare för halv- och helkolingar. Halvkolingarna 
kallade han till sig och när de stod tillräckligt nära drog han in 
sin mage och puffade sedan ut den.

– Kan du inte stå på benen? sade han med ett skratt, när 
halvkolingen vinglade till.

I och med att Thore och jag patrullerade tillsammans, lärde 
jag känna honom från en annan sida. Under våra pass hann 
man prata en hel del och vi kom fram till att vi båda var in-
tresserade av människor, god mat och vitsar. Där ser man en 
av fördelarna med fotpatrullering…

Civilrätten
En fisförnäm rådman från tingsrätten spatserade till Davids-
hall för att av för mig obegriplig anledning undervisa i civilrätt. 
Det var jordabalken, ärvdabalken o.s.v. – typisk advokatur.

I vår klass fanns en elev från Karlskrona med namnet Kem-
fors. Rådmannen kunde under fem (5) månaders tid inte skilja 
på våra namn. Jag hette Jyfors och min skolkamrat kallades 
för Kemstrand. I hans urtråkiga kompendium drällde det av 
”tvägge mannavittnen” och andra åldriga uttryck.

En dag frågade jag under lektionen efter att ha räckt upp 
handen:

– Varför skall vi poliser läsa detta?
– Menar Jyforsss att det inverkar på hans studiemotiva-

tion? undrade rådmannen smått förnärmat.
– Ja, blev mitt naturliga och självklara svar.
Vid något tillfälle pratade jag med några äldre kolleger, och 

förhörde mig om hur det låg till med betygen. Hade man råd 
att få underkänt i något ämne och trots det klara utbildning-
en? De kände till att man kunde få ha ett underkänt ämne 
i slutbetyget och det avgjorde saken. Jag bestämde mig helt 
enkelt för att lägga ner ämnet civilrätt. B minus, med tvekan 
godkänt, blev således betyget.

Straffrätt
Mitt favoritämne och tillika favoritlärare var länspolismästare Alf 
Eliasson. Hans bakgrund som överåklagare och landsfiskal var 
grogrunden för hans härliga berättelser och exempel, som denna:

En ensamboende förmögen kuf, hade blivit mördad i Malmö 
på femtiotalet. I hans hus hade det inte städats på många år. 
Han hade dödats med grovt våld. Brottsplatsen undersöktes 
av Eliasson och brottsplatsundersökare. Efter en arbetsdag 
och hemkommen börja det att klia på kroppen. Eliasson fann 

inget annat råd än att lägga sig i ett badkar och kunde konsta-
tera att loppor inte kunde simma. Han räknade till ett 20-tal 
dränkta loppor. Samma sak fick övrig polispersonal uppleva.

Eliasson brukade bjuda in pressen till presskonferens på 
brottsplatsen. Så skedde också dagen därpå. Cirka 20 krimi-
nalreportrar infann sig. De började klia sig så smått efter en 
timma. När sammankomsten var slut sprang de ut ur huset 
med två kvinnliga reportrar i spetsen. En kriminalkonstapel 
skrattade i mjugg då han såg Eliasson. Fiffig idé med att bju-
da in pressen. Igår kväll hade han själv bara två loppor i bad-
karet, mös kriminalkonstapeln.

Eliasson underhöll oss med historier som Tjörnarp och 
Esarpsmördarna, men provet innehöll massor av luriga fall-
gropar. Jag hamnade i de flesta och fick därmed underkänt. 
Nu var goda råd dyra. Att bli kuggad i både civilrätt och 
straffrätt, det blev där ingen konstapel av. Jag fick tenta om 
tillsammans med en annan olycksfågel, då övriga i klassen 
gick på en obduktion. Jag skrev godkänt och kunde andas ut.

Jultid
Nu var julen här. Jag gjorde 6-14 på julafton på VD 1. På ut-
sättningen på morgonen upplyste Eric ”Visslaren” Persson 
oss om att Öresundsbolaget bjöd på julbord vid middags-
tid på båten Absalon. Alla stadens poliser ställde upp. Roligt 
hade vi åt patrullen från Möllevångstorget som smugit sig 
ner. På Möllan skulle det alltid vara en dubbelpatrull och cy-
kelavlösning på Smedjegatan vid Södra Förstadsgatan.

På ”Snapsalons” julbord fattades inget. Tullare, båtpersonal 
och all polispersonal med flera umgicks, åt och drack gott. 
Slutligen önskade vi varandra en riktigt god Jul och ett gott 
Nytt År! Och jag får önska er kära läsare sammalunda!

JYET

Från vänster ser vi Thore Malmberg alias "Fräcke Frans", Kuno Bondesson som hade hand om den förberedande utbildningen på Skolgatan, Per Jy-
strand som författat artikeln, Christer Lindahl den vindsnabbe handbollsspelaren och landslagsspelaren i rugby samt den fransktalande världsmästaren 
Torild Janerstam.

Studiecirkel i Trelleborg!
Jag har lagt rabarber på MPGI:s fotoarkiv och behö-
ver hjälp med nya foton och dokumentationen. Speci-
ellt golfen, som jag får utslag av…

Alltså en kompiscirkel (gratis) på dagtid i trevligt 
sällskap (cirka 2 timmar) fram på vårkanten?

Låter detta som en trevlig idé? Hör av er till under-
tecknad. Per Jystrand
Östergatan 5, 231 70 Anderslöv mobil 0708 201508
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Ni som läste förra numret av Skånepoli-
sen (nr. 3-2017) kunde på sidan 1 i ledar-
en se att Stefan var lite orolig för att han 
åter skulle möta oss i boule.

Stefan skriver att hans ödmjukhet gör 
att han låter sig besegras, men tyvärr 
visade det sig att han och övriga sty-
relsen i MPGI inte alls var så ödmjuka 
utan de vann över oss och det var vi 
som blev förnedrade denna gång. Det 
fotograferades vid detta tillfälle och 
det finns två foton där Stefan finns 
med och man ser på ena fotot att han 
är oerhört taggad och koncentrerad 
och på andra fotot skiner han upp som 
en sol då han ser att vi gör bort oss då 
vi ska lägga in klotet (skadeglädjen är 
enda sanna glädjen).

Jag vet att Stefan var med och spe-
lade två stycken tripplar (man spelar 
tre mot tre och med två klot vardera). 
Vid ena tillfället var jag själv med och 
då ledde vi med 7 mot 0, men förlo-
rade med 8-13. Jag vet att han vann 
även andra trippeln, men där var inte 
jag med så jag vet inte resultatet där. 
Stefans medspelare är ju bara ungdo-
mar som är mitt i sin karriär (även inom 
idrotten).

Vi i boulesektionen är alla pensio-
närer utom tre som fortfarande arbe-
tar. När Stefan tillsammans med sina 
ungdomar lämnar Pildammarna vänder 

han sig mot Per Robertz och säger till 
honom att han inte skall glömma att 
berätta om resultatet för alla som han 
träffar. Per har ju tidigare inte varit sen 
att berätta för alla om hur dåligt Stefan 
spelade vid förra träffen. Nu kan vi säga 
att det står 1-1 och jag hoppas vi ses 
igen 2018.

Den vackra vandringspokalen på bild-
en ovan har skänkts av Tommy Roth 
och därför har jag döpt tävlingen till 
Roth/Billberg Cup. Denna tävling har 
tidigare spelats som dubbel (två mot 
två), eftersom det är så vi spelar i se-
rien i Pildammarna. På vårt årsmöte i 
februari ville dock Christer Kiander (f.d. 
Skoog) att tävlingen skulle spelas som 
singel (en mot en). Christers förslag gick 
igenom och så blev det. Döm om min 
förvåning då Christer kommer en vecka 
innan tävlingen och lämnar sina klot till 
mig och säger att han lämnar boulesek-
tionen på grund av att boule är ett till-
fälligheternas spel. Han menar att det 
är mer tur än skicklighet att vinna (un-
derlag m.m. påverkar). Christer har varit 
med i två år.

Jag själv vann tävlingen, Peter Häger-
brand kom tvåa och Rolf Wikström kom 
på tredje plats och det ser ni på bilden 
av oss där jag håller i vandringspriset 
och alla håller i lite godis.

Laget som blev bästa polislag 2016 
består av polisen Eva-Christine, Kent 

Jakobsson och Monica Johansson, de 
blev då fyra i serie B. Kent är pensionär, 
han jobbar dock lite som privatdeckare 
och han har tidigare arbetat inom SÄK. 
Jag uppmanar Kent att skriva ett eget 
reportage om dessa båda arbeten. SÄK 
är ju alltid intressant eftersom de är så 
hemliga. Eva-Christine Winqvist är ock-
så pensionär men sitter numera med i 
tingsrätten och dömer och detta kunde 
också vara värt ett reportage. Slutligen 
Monica som fortfarande arbetar, troli-
gen på Toftanäs, och du kan väl skriva 
lite om ditt arbete där.

Nu är det så att det är ett annat lag 
som blev bäst 2017, men detta väntar 
vi med att prata om till nästa reportage.

Boultoftahallen, som polisen hyrde 
själva en fredagkväll i mars, är en trev-
lig hall att spela i. Jag kommer att prata 
mer om den i nästa reportage. Jag vill 
dock säga att alla som läser detta är 
välkomna dit. Det kostar 60 kr för en 
dagsbiljett och då kan ni vara där från 
09.30 till 21.00

Jag själv är där måndag förmiddag 
från kl. 09.30 (kom gärna dit och var 
med i vårt 10-kronorsspel, kom då 
09.30). Jag är där även tisdag kväll ifrån 
17.30 och då är det också 10-kronors-
spel, så var på plats 17.30.

Vi ses!

Vid pennan Jan Ohlin

Reportage från boulesektionen

Den vackra vandringspokalen. Matchsituation.
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Den 19 september var det dags igen. Sty-
relsen gav sig ut i ”verkligheten”!

Det är med stor ödmjukhet vi måste 
konstatera att vi gav Boulegänget en 
ordentlig match. Ändå hade de tagit in 
sina stora proffsplayers som med sina 
designade klot gav oss många goda råd 
innan match.

Eftersom vi nybörjare har idel öron 

tog vi an oss uppgiften med stort enga-
gemang vilket inte slutade bättre än att 
mästarna fick stryk av styrelsen.

Härliga var det uttryck som hördes 
från vissa mindre ödmjuka styrelse-
medlemmar –”vad hette nu detta spe-
let igen…"

Eftersom det hävdades nybörjartur 
var det ändå med stor glädje vi kunde 

brassa i oss Hannas nyinköpta starkt 
kryddade korvar med god dricka till.

Som vanligt var det mycket trevligt 
att träffa våra kamrater i Boulefören-
ingen där de flesta numera uppnått akt-
ningsvärd pensionsålder.

Tack för en härlig kväll.
 

Styrelsen

Vi kom, vi såg, vi segrade!

Bästa polislag 2016.Tre glada gossar.

MPGI:s ordförande. Vilket klot ligger närmst lillen?
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Årets Polis-SM i dynamiskt skytte (IPSC) 
gick av stapeln i Jönköping den 30 sep-
tember. Jönköpings Pistolklubb stod som 
värd och MPGI representerades med två 
lag om tre skyttar i varje.

Jönköping välkomnade delegationen 
med strålande sol och uppehållsväder. 
Efter registrering och en snabb lunch 
var det dags att börja skjuta.

Tävlingen bestod av åtta stationer 
med varierande svårighetsgrad som 
skulle genomföras på kortast möjliga tid, 
med bibehållen precision. I dynamiskt 
skytte divideras poängen från träffarna 
med tiden för genomförandet vilket ger 
skytten en faktor att konkurrera med.

Malmöpolisens skyttar gjorde bra 
ifrån sig trots varierande erfarenhet. 
Undertecknad genomförde sitt första 
Polis-SM och hade nervositeten att 
tacka för en något svajig prestation.

Vi kunde efter avslutad tävling kon-
statera att det absolut roligaste med 
hela evenemanget var att få träffa och 
lära känna kollegor från hela Sverige. 
Många olika enheter och funktioner var 
representerade, förutom ingripandepo-
liser återfanns bland annat insatsstyr-
kor, spanare, utredare och även polis-
studenter bland de tävlande.

Skyttarna från Malmö sköt mellan 
klockan 13 och 17 på lördagen och vi 
återhämtade oss sedan på hotellet för 
att representera MPGI under sönda-
gens civila upplaga av tävlingen – Jön-
köping Open.

Jönköping Open genomfördes i civi-
la kläder och för vissa av oss med våra 
privata vapen. Dagen till ära bar samt-
liga Malmöskyttar MPGIs matchtröjor 
vilket tvingade oss att prestera på topp.

Vi kunde efter två intensiva dagar 
av skytte samt ett skarpt ingripande 

på hotellet där samtliga Malmöskyttar 
trädde i tjänst konstatera att helgen var 
otroligt lyckad och att MPGI visade sig 
från sin bästa sida. Tävlingsresultaten 
varierade över hela poängtavlan. Vi 
kunde identifiera utvecklingsområden 
för samtliga skyttar att slipa på under 
säsongen som kommer. Vi ämnar att 
med förnyad kraft ställa upp i 2018-års 
upplaga av Polis-SM i IPSC som kom-
mer att hållas i Göteborg.

Slutligen vill vi passa på att tacka 
Malmöpolisen, samt MPGI, för spons-
ring med ammunition och färdmedel 
som gjorde det möjligt för oss att ge-
nomföra tävlingen.

John Sharifi
Polisassistent, POMA LPO NORR

(Sektionsansvarig Dynamiska sekt. MPGI)

SPM i Dynamiskt sportskytte – Jönköping 2017
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Snabbhet och olika skjutställningar är bland de svårigheter man ställs in-
för. På bild Pa Mattias.

Stagevinnare Pa Mattias var snabbaste skytt på en överraskningsbana. På bild: Pa John.

Smala gluggar och snabba rörelser utan att tumma på säkerhet är ett 
krav. På bild Pa Kristoffer.
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Polisens Musikår Region Syd har inte 
lagt ner sin verksamhet, men efter den 
stora konserten på Malmö Live med 
Rickard Söderberg och Gunhild Carling 
var vi tvungna att lugna ner oss och 
återhämta den gamla andningen. Samt-
liga i musikkåren kände sig mätta men 
alla hade ändå två mål kvar innan som-
maren närmade sig. Det första var att 
göra en lika bra konsert som vanligt den 
sjätte juni på Svenska flaggans dag som 
vi numera firar som Sveriges National-
dag. Planeringen för Nationaldagsfi-
randet har skötts i många år genom en 
grupp på Länstyrelsen som har till upp-
gift att gå igenom inkomna ansökning-
ar om att få en svensk flagga att hänga 
upp i sin flaggstång. Gruppen träffas ett 
par månader före nationaldagen med 
representanter från hela Region Syd. 
Ordförande i denna grupp är alltid vår 
Landshövding och hon står alltid i främ-
sta ledet när flaggorna skall delas ut, 
både i Malmö och i hela Skåne.

På Stortorget har Polisens musikkår 
spelat många gånger, men även andra 
orkestrar har hjälpt till att göra livet rikt 
för Malmöborna plus den fina kören 
från Bergaskolan.

Klockan 11.05 kollar Åke Emilsson att 
alla är på plats. Att Fru Landshövdingen 
är kommen, att Bergaskolans kör står 
redo och att Sjövärnskåren finns redo 
i bakgrunden och prick 11.10 ger han 
tecken till Kjell Olsson, dirigent i Poli-
sens musikkår, att börja årets fest på 
Stortorget. Dagen till ära spelas bara 
svensk musik. Och Olles bästa tonar ut 
över torget. Ett potpurri på det bästa av 
Olle Adolphssons musik följt av andra 
svenska melodier. Det är inte lång tid 
musikkåren får till godo för sitt framträ-
dande innan man får höra fioler närma 
sig scenen. Folkdansens vänner och SGV 
folkdanslag i Malmö äntrar scenen och 
tongångarna ändras till ett helt annat 
slag som sällan spelas av musikkåren. 

Men det skall inte vara konkurrens utan 
vi ska komplettera varann med olika 
slags svensk musik på vår nationaldag.

Värst är det för de som håller på att 
ställa upp Sjövärnskåren för den sed-
vanliga paraden med fanan. Nu funge-
rar inte tiden längre, eller ska jag skriva 
att det är precis som det brukar bli. Det 
året ingen överträder tiden finns inte.

Jag har själv upplevt Svenska flag-
gans dag i ungefär 50 år. Jag jobba-
de som idrottsplatsvaktmästare när vi 
hade firandet på Malmö gamla idrotts-
plats, Hästhagen och Malmö Stadion. 
Vi har firat flaggan i ur och skur fast 
aldrig i snöstorm.

Folkdansarna slutade med en kort 
men fin marsch och lämnade scenen 
och Musikkåren stod beredd på teck-
en från kön som då fanns bredvid sta-
tyn ”Optimistorkestern” fast dom gav 
inte mycket ljud ifrån sig. Då kom sig-
nalen till Musikkåren som då började 
spela vår nationalmarsch ”Under blågul 
fana” skriven av vår marschkung Viktor 
Widqvist. Öresunds Sjövärnskår mar-
scherade lika taktfast som musikkåren 
spelade och jag tror att alla som stod 
på torget marscherade med inombords. 
När sjövärnskåren kommit fram till 
Residenset slutade musikkåren spe-
la för att vända notblad och på order 
att hissa flaggan för att spela Arméns 
paradmarsch. Det var tyst i publiken, 
alla stod hänförda av stundens magis-
ka ögonblick. Flaggan var i topp och 
musik kåren slutade spela.

Vår nya Landshövding tog över sce-
nen och läste och berättade om hur 
det ser ut i vårt Sverige just nu. Hen-
nes tal avslutade med att Stortorgets 
alla besökare sjöng vår nationalsång 
unisont tillsammans med Bergaskolans 
musikklass under ledning av Ingrid Run-
hage-Höjer. Eftermiddagen gick också 
i musikens tecken då Berndt Hammar-
lund sjöng svenska visor för publiken.

Vad hände i höst?
Polisens Musikkår Region syd somna-
de inte in efter vårens tuffa program. 
Under hösten brukar vi ha en stor kon-
sert men då vi hade en på våren beslöt 
musik kårens styrelse att vi måste spa-
ra på musikerna och siktar istället på 
framtiden med lika stora artister som 
vi hade i våras med Rickard Söderberg 
och Gunhild Carling. Fast idag ligger det 
på det hemliga planet då inga kontrakt 
är skrivna men när allt blir klart kommer 
ingen att bli ledsen att spela med Poli-
sen musikkår.

I början av hösten ville vi prova på 
nya tag och bestämde oss för att göra 
en föryngring på musikledarskapet in-
för framtiden. Sånt gör man inte över 
en natt utan efter många diskussioner 
beslöt styrelsen att söka någon yngre 
förmåga att leda musikkåren. Och att 
leda den in mot modernare repertoar. 
När vi meddelade vår eminente musik-
ledare och dirigent Kjell Olsson detta 
ansåg han att det var kanske lika bra 
att vi gick skilda vägar redan vid detta 
tillfälle.

Arne Nordström som hoppade in för 
ett år sen då Kjell Olsson plötsligt blev 
sjuk har även denna gång ställt upp, 
men han har lämnat som villkor att bara 
ställa upp under den tid det tar tills vi 
hittat en ny musikledare.

All repetition idag är för att göra så 
bra julkonsert som möjligt. Men när du 
läser detta har vi haft julkonsert både i 
Korsbackakyrkan i Kävlinge och i St. Jo-
hanneskyrkan i Malmö.

Kanske finns det en artikel från jul-
konserterna i nästa nummer av tidning-
en eftersom denna tidning håller på att 
tryckas medan vi spelar Julkonsert i 
både Kävlinge och i Malmö.

Vid datorn satt Kjell-Arne Friberg

Polisens Musikkår Region Syd
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Vi höjer på hatten för Christian xxxxxxxxxxxxx
xxxx som tog hem årets MPGI-tour i 
golf i överlägsen stil. Christian slutade 
på maximala 48 poäng efter att ha vun-
nit fyra månadstävlingar och placerat 
sig bra i ytterligare deltävlingar. Det var 
andra året i rad som han tar hem det 
åtråvärda vandringspriset och var det 
spännande inför årets sista tävling på 
Malmö golfbana förra året så var det i 
år redan avgjort när Malmö spelades 
och där han radade upp sin fjärde seger 
för säsongen. Segermarginalen i sista 
tävlingen var dock knapp till tvåan An-
ders "Pinnen" Nilsson och underteck-
nad på 3:de plats.

Årets segrare i Månadstävlingar:
1. Göran Holmgren, Bedinge
2. Håkan "Lillen" Nilsson, Trelleborg
3. Christian, Örestad
4. Christian, Tegelberga
5. Jan-Olof Olsson, Söderslätt
6. Mats Hansson, Romeleåsen
7. Monika Ohlin, Vellinge
8. Christian, Sofiedal
9. Christian, Malmö

Förstaplatsen gick således till Christi-
an xxxxxxxxx på 48 poäng med Mats 
Hansson som tvåa med 36 poäng och 

Det blev en golfdubbel

Segertrion från årets första månadstävling.

Christian, årets MPGI-toursegrare.

Mats Jönsson som trea med 31 poäng. 
Ordningen blev i stort sett den samma 
när man tittar till "Order of Merit" Där 
dock Stefan Svensson smög sig in på en 
tredjeplats efter tidigare nämnda Chris-
tian och Mats Hansson. I "Order of 
Merit" ingår förutom månadstävlingar, 
även KM och KM-match.

Grattis till fronttrion och grattis till 
oss alla som ännu ett år har fått njuta 
av det, för det mesta, välbehag som en 
golfrunda utgör i social samvaro med 
likasinnade. Man skulle kunna jämföra 
en golfrunda med att spela på någon 
form av lotteri. Inför rundan eller när 
lappen är inlämnad så är man hoppfull 
och tänker att idag är det min tur. Det 
går dock oftast som det brukar, det vill 
säga en lägre placering i resultatlistan 
eller ibland kanske 37 kronor på Lotto, 
men det går alltid att lämna in en ny 
lapp eller att spela en ny runda och så 
stiger hoppet igen, eller hur?
Nu får klubborna vila ett antal månader 
och så ses dom och vi till våren igen när 
vi plussar på en siffra i kalendern och 
skriver år 2018.

Vem tar hem det nästa år? Ett bra 
bud är…, vi får väl se.

Lars Mahler
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Då har det blivit dags att avrunda årets 
säsong, min första som lagledare för 
Malmöpolisens herrlag i fotboll. Vi är nu 
inne i mitten av november och säsongens 
korpfotboll avslutades för ett par veckor 
sedan.

Inför säsongen hade vi svårt att rekry-
tera nya spelare till laget och med tan-
ke på tabellplaceringen föregående sä-
song ställdes vi inför frågan om vi skulle 
spela kvar i division 1 eller kliva ner en 
serie. Vi valde att köra på och fortsätta 
i division 1 med en stark avslutning av 
föregående säsong färskt i minne. Det-
ta visade sig bli en tuff uppgift i årets 
upplaga.

Under första halvan av säsongen 
lyckades vi endast skrapa ihop en po-
äng på elva matcher. Med flertalet 
udda målsförluster sjönk lagmoralen allt 
eftersom. Detta dessutom när vi under 
några av dessa matcher spelade bätt-
re än resultaten vi fick med oss visade. 
Under våren hade vi förtvivlat svårt att 
göra mål. Vi hade dessutom svårt att få 
ihop ett fullt lag på plan till en del av 
matcherna. Många av spelarna i laget 
arbetar under treskiftet och då blir det 

svårt ibland. Jag visste att vi behövde få 
in nya spelare i laget om vi skulle vän-
da på resultaten och få med oss poäng. 
Jag spred ordet om just detta och ett 
par nya spelare anslöt till avslutningen 
av vårsäsongen, men resultaten ute-
blev ändå. Lagmoralen var i botten och 
vi pratade redan om nästa säsong. Den 
här var ju redan körd i botten bokstavli-
gen talat…

Höstsäsongen därefter började med 
en rivstart under slutet av augusti. 
Ytterligare ett par spelare anslöt un-
der sommaren till laget och detta gav 
omedelbart effekt. Första matchen för 
höstsäsongen vann vi med 8-2. Energin 
vi fick med oss från den matchen höll 
i sig hela vägen in i mål. Med hjälp av 
de nya spelarna i laget och faktumet att 
hela laget tycktes höja sin lägstanivå 
lyckades vi skrapa ihop 20 poäng un-
der höstsäsongen. Vi förlorade endast 
en match under hösten, vilket var mot 
serieledarna. Matchen slutade 0-1, en 
match som vi kände att vi kunde fått 
med oss poäng.

En stor skillnad gentemot i våras är 
att vi under hösten kunnat spela med i 
stort sett fullt manskap vid varje match. 

Den negativa energin vi gick på semes-
ter med i somras har försvunnit i och 
med höstens starka resultat. I somras 
hade jag mentalt ställt in mig på att låta 
laget gå ner en serie inför säsongen 
2018. Men efter höstens starka upp-
hämtning kommer vi med största san-
nolikhet stanna kvar i serien och göra 
allt för att prestera över en hel säsong.

Utöver Korpen har Malmöpolisen 
även spelat Polis-SM uppe i Eskilstuna. 
Årets upplaga var den största på länge 
och arrangemanget var väl planerat. 
Vi åkte upp till Eskilstuna med ett lag 
på 10 man. Vi spelade gruppspel mot 
Karlskrona, Halland och Katrineholm. 
Med två segrar mot Halland och Ka-
trineholm slutade vi tvåa i gruppen. I 
kvartsfinalen mötte vi Örebro med ett 
försvagat manskap. Med två skadade i 
laget fick vi springa mycket och det tog 
ut sin rätt. Örebro vann rättvist mot oss 
med 4-1 och vår del av årets upplag var 
över.

Upplagan 2018 kommer också spelas 
i Eskilstuna. Malmö kommer skicka dit 
ett revanschsuget lag!

Patrik Lundström

Summering av året 2017

Övre raden från vänster: Daniel Mårtensson, Tobias Svensson, Richard Olsson, Dan Perchun, Magnus Billing
Nedre raden från vänster: Björn Toth, Jan Rydén, Ramin Razi, Patrik Lundström, Fredrik Stigberg
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Tävlingskalender
Svenska Polismästerskap
För inbjudningar och aktuell tävlingskalender: www.polisidrott.se

Svenska Polismästerskap 2018 Datum Ort Sista anm.dag Inbj. hemsid. Anm. hemsid.
Luftvapen 27 januari Skövde 2017-12-20 finns Skövdepolisens Idrottsförening

Rinkbandy 14 mars Sundsvall 2018-01-14 finns Sundsvallspolisens IF

Bowling 16 mars Borås 2018-02-16 finns

Bordtennis 14 april Västerås

OCR 28 april Stockholm 2018-03-31 finns Svenska Polisidrottsförbundet

Handboll april Malmö

Terränglöpning 10 maj Hallsberg 2018-04-30 finns Sydnärkespolissens IF

Halvmaraton 19 maj Göteborg 2018-01-31 finns Göteborgs Polisidrottsförening

Styrkelyft maj

Multisport 4 augusti Lindvallen 2018-08-01 finns Svenska Polisidrottsförbundet

Swimrun 11 augusti Sundsvall Sundsvallspolisens Idrottsförening

Golf 30 augusti Västerås Västeråspolisens IF

Rullskidor augusti Trollhättan Trollhättepolisens Idrottsförening

Triathlon augusti Tjörn Göteborg Polisidrottsförening

Fotboll 4 september Eskilstuna Eskilstunapolisens Idrottsförening

Gevär och kpist september Uddevalla

Orientering september Linköping

CrossFit oktober Stockholm Svenska Polisidrottsförbundet

Innebandy 21 november Gävle 2018-02-28 finns Gävlepolisens Idrottförening

Beachvolleyboll Södertälje Stockholmspolisens IF

Springskytte Karlstad

Cykel

Dynamiskt skytte

Deltagande: För att få delta i ett svenskt polismästerskap ska du vara 
polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrotts förbundet anslu-
ten polisidrottsförening. Detta gäller även; pensionerade polisanställda, 
polisanställda som avgått med egenlivränta, polisanställda med tjänstle-
dighet samt polisstuderande.

Försäkringsfrågor: SPI har inga försäkringar i sin verksamhet. Tänk på att 
kontrollera dina försäkringar innan mästerskapet, så att du har ett full-
gott försäkringsskydd.
 (utdrag ur tävlingsbestämmelserna)
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Långtidsplanering:
Svenska Polisidrottsförbundet söker ständigt efter arrangörer till kommande SPM. Om du 
och din polisidrottsförening är intresserade av att arrangera ett SPM – ta kontakt med kan-
sliet för mer information eller läs mer på hemsidan: www.polisidrott.se /arrangorsinformation

Svenska Polisidrottsförbundet

c/o Mikaela Kellner
Tegeluddsvägen 30 Telefon: 0708-38 13 20
115 40 Stockholm E-post: info@polisidrott.se
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Inskickat av:

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

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

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

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

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

1. Urban Fredriksson
 Gävle

2. Kurt Andersson
 Ludviksborg

3. Agneta Månsson
 Kristianstad

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

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
bok. (bild till vänster)

43 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 5 mars 2018

Tävlingen är till för tidningen Skånepo-
lisen 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 bok, 
som du kan läsa mer om på sidan 16, 
där den presenteras.
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