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Märkligt vad tiden verkar gå fort.
Tjänstemässigt har det åter va-

rit ett ganska omtumlande år med 
många komplicerade och uppmärk-
sammade ärenden och insatser. Det 
största måste dock ändå bli Euro-
vision Song Contest 2013 – en fan-
tastisk vecka i maj som vi kommer 
att minnas länge. Mycket lugnt och 
få polisingripanden, trots massor 
av besökare i Malmö. Sannolikt be-
roende på en god planering och en 
god insats av alla er som jobbade. Vi 
inom Skånepolisen har som vanligt 
gjort massor av goda prestationer i 
stort och smått. Vardagsverksam-
heten passerar oftast mer eller 
mindre obemärkt men vi ska vara 
stolta över det arbete som vi har ut-
fört för medborgarna, även då det 
inte fått stora positiva rubriker. 

Jag har med glädje läst alla de fina 
reportage om resor och tävlingar 
som ni medlemmar bidragit med för 
att göra läsandet av vår tidning till 
ett mycket uppskattat tidsfördriv. 
Tack för era bidrag och jag hoppas 

att ni varit inspiration till andra att 
också vara med och fylla våra kom-
mande nummer av ”Skånepolisen – 
Sport och Fritid”.

Året har bjudit på otroligt fina 
förutsättningar för friluftsaktivi-
teter och för idrottsarrangemang. 
Sommaren bjöd på massor av sol 
och det känns som att en kort skön 
höst med fortsatt fint väder (stor-
men Simone undantaget) nu håller 
på att glida in i vinter och julfiran-
de. Låt oss hoppas på att vintern 
ger oss lika fina förutsättningar för 
traditionella vintersporter. Oavsett 
vilket, så ta chansen och ge er ut, 
om inte på skidor eller skridskor, så 
till fots och njut av den underbara 
naturen och den härliga friska luf-
ten.

Tack för ett mycket gott arbe-
te 2013 och en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År.

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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Ledare

Innehåll

Tidning av och för alla idrottande
och motionerande polisanställda i 
Skåne samt anhöriga till dessa.
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Söndagen den 6 oktober 2013 blåste 
en sydvästlig laber vind. Det var ett 
alldeles lagom väder för en utflykt till 
Anderslöv – diamanten i Söderslätts 
diadem. 34 bröder med några respek-
tive hade anlänt i god tid på torget 
framför gästgivaregården. Från gäs-
tistrappan hälsades det välkommen 
av krögardrottningen Edyta Mår-
tensson och den lätt förklädde gamle 
poliskonstapeln 655 Jystrand. Han 
berättade om att i gamla tider var 
byarna tvungna att hålla hästskjut-
sar. Lika nära till Ystad som Malmö 
(35 km) behövdes det mat och vila på 
den här platsen. Bönderna och deras 
söner spelade kort och drack pilsner 
i väntan på fint folk som behövde 
skjutsas.

Demonregissören Ingmar Bergman 
bodde på gästis med skådespelarna 
och övrig personal under inspelning 
av Sommarnattens leende på Jord-
berga gods.

Hasse och Tage totade ihop några 
revyer här på 70-talet. Kanske träffa-
de de på Maj Sjövall och Per Wahlöö, 
som samlade på miljöer till deckaren 
Polismördaren.

Nu åter till verkligheten. Vi letade 
oss fram till museet, där professorer-
na Gert Kamf och Helge Olsson tog 
hand om sällskapet. Ett intresserat 
sällskap insöp det antika arvet under 
2 timmar. På tal om supa – så serve-
rades det besk (malörtsbrännvin) 
efter visningen. Den aperitifen var 
det bara kraftkarlarna Kenneth Gun-
narsson och Roland Strömblad som 
svalde innan bergtungan serverades 
i gästis festsal. Helge Olsson visade 
bilder och berättade om Anderslöv.

Många i sällskapet kan säkert re-
kommendera den utsökta fisken och 
det intressanta museet!

Per Jystrand
Östergatan 5, 231 70 Anderslöv

PS: Kontakta mej gärna, kära läsa-
re, så kan jag berätta mera om mat 
och museeprat!

PS: Efterlysning: Efter att ha plöjt 
igenom Hamnpolisens loggböcker 
(1965-87) – så saknar jag foton från 
den verksamheten. Har Du foto på 
Eric W (Visslaren), Persson exempel-
vis? Så kan jag sjösätta mina djupgå-
ende sjörövarliknande berättelser!

Kofotsorden 
on tour! 

I samband med det nya samarbetet 
med Mediahuset i Göteborg AB, fick tid-
ningen Skånepolisen även ny hemsida. 
Här kan ni bland annat hitta planerad 
utgivning, kontaktuppgifter, tidnings-
arkiv och annat matnyttigt.

Den nya adressen är:

www.skanepolisen.se

Tidningen har fått ny hemsida

Kofotsorden är ett sällskap/sammanslutning av medarbetare som har arbetat på
stöldroteln i Malmö, som träffas med jämna mellanrum för lite social samvaro.

2 Skånepolisen Sport & Fritid  4-2013



Även detta år skulle en MPGI-klubb-
mästare i golf koras. Därför bjöd 
golfsektionen som brukligt in till en 
tävling över 36 hål på Rönnebäcks GK 
i mitten av augusti månad. Som van-
ligt avgjordes själva huvudtävlingen 
som open, d v s utan handicap, men 
priser delades ut för både brutto- och 
nettoresultat.

Farbror Vädergud var god
19 stycken var vi till slut som kom till 
start vilket även detta år är en liten 
ökning från 2012 års upplaga. Un-
dertecknad hade beställt uppehålls-
väder med lagom temperatur och 
måttliga vindar och farbror vädergud 
hade inga som helst problem att leve-
rera! Lägg därtill en bana i toppskick 
och en förvarnad krögare, så var för-
utsättningarna för en kanondag så 
bra de kunde.

Själva tävlingen blev i år jämnare 
än någonsin och detta kunde man 
ana redan halvvägs in i tävlingen. Ef-
ter första ronden var 7 spelare inom 4 
slags marginal. I slagtävling är 4 slag 
inte så mycket då det i denna täv-
lingsrond, till skillnad mot handicap-
baserade tävlingsformer, inte finns 
någon övre gräns hur många slag 
man kan få på ett hål. Mats Hansson 
och Johan Linnarsson tog sig runt de 

prisutdelningen började. Mats Hans-
son höll ett rörande tacktal och priser 
delades ut innan det var dags att las-
ta grejorna i bilarna och åka hemåt. 
Jag har svårt att tro att någon hade 
problem att somna den kvällen! 

Golfsektionen önskar genom täv-
lingsledaren samtliga spelare väl-
komna nästa år igen!

Tack för en trevlig dag!
Christian Andersson

första 18 hålen på vardera 80 slag. De 
båda var ett slag före en trio beståen-
de av Paul Johnsson, fjolårsvinnaren 
Jens Wahlman och förhandstippade 
Henrik Stenberg.

En god lunch mellan ronderna är 
ett måste för att hålla fokus i 36 hål. 
Undertecknad valde en klassiker, 
skånska äggakaga med sidfläsk och 
tillhörande salladsbuffé. Fantastiskt 
gott!

Under de avslutande hålen visade 
de ledande herrarna från första ron-
den återigen sin klass. Mats Hansson 
lyckades till slut dra det längsta strå-
et och blev klubbmästare. Marginalen 
ner till tvåan Paul Johnsson och tre-
an Johan Linnarsson var endast ett 
ynka slag. Till saken hör att Johnsson 
hade en inte alltför omöjlig birdieputt 
på sista hålet som med lite flyt hade 
givit honom ett särspel.

Pisksnärtsliknande sving
Vinnaren Mats Hansson förtjänar ett 
eget stycke. Mannen som bara blir 
bättre och bättre för vart år som går. 
Jag tror med bestämdhet att Romele-
åsens Pro många gånger skakat på 
huvudet när Mats stått på rangen och 
tränat sin oortodoxa sving. Det Pro:n 
inte vet är att Gubben Hansson är 
oförmögen att slå snett. Med en pisk-
snärtsliknande sving får han med 
nästan hundraprocentig utdelning 
iväg bollen dit han siktar. Han är inte 
den som slår längst, men vad gör väl 
det när han slår så rakt. Lägger man 
därtill ett vasst närspel och ett psyke 
av stål är det inte svårt att förstå att 
årets klubbmästare är en mycket vär-
dig sådan! Stort grattis Mats!

Två sidotävlingar
Utöver huvudtävlingen fanns två si-
dotävlingar. På hål 14 lyckades Johan 
Linnarsson vinna längsta drive-täv-
lingen, medan jag själv hade turen 
att vinna närmast pin-tävlingen på 
hål 3 med en järnnia 1,24 m från hål. 
Fullständig resultatlista i både brut-
to- och nettoklass hittar ni på golf-
sektionens sida på Intrapolis. 

Mörkret inföll i samma stund som 

Klubbmästerskapen 
i Golf 2013

Linnarsson och Johnsson, nöjda med sina 
första 18!

Klubbmästare 2013 Mats Hansson och 
den goda tvåa Paul Johnsson.

Stefan Nord med sin skånska äggakaga 
och läskande lättöl.
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I sommarvärmen i Nyhavn
Årets spelning säger vi ofta, och var-
je spelning känns som om det är årets 
spelning. Nyhavn är fylld till sista 
plats, och så långt ögat når syns båt 
efter båt längs kajen. En liten rund-
tur i Nyhavn innan vår konsert vid 
Ankaret väcker nostalgiska minnen. 
Precis vid bron ligger Nyhavn 17, en 
kro där det spelades dixieland nästan 
varje kväll året om, men på somma-
ren var det alltid fyllt med svenskar 
som tagit båten över för att fira. Tivoli 
var målet men man skulle bara göra 
en runda i Nyhavn först och Nyhavn 
17 satt perfekt och sidan om arbe-
tade Tatovøren Jack. Utanför föns-
terna stod en färgglad skylt ”Tattoo 
Jack, jeg tatoverar mens du venter”. 
Utanför ”HongKong” hördes musik 
som läckte ut från källarkrogen. Ute 

Polisens Musikkår Skåne 
på spelning i Danmark

Kerstin Lindmark solist i “Stranger on the Shore”. Foto: Arne Bengtsson

Polisens musikkår gästar Bakken. Foto: Arne Bengtsson
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på gatan serverades en bajer, och en 
macka med stekt sill. 

Vi ville så gärna stanna och njuta 
av denna idyll men vi såg att runt An-
karet samlades folk, nästan som att 
det hänt en olycka eller något annat 
sensationellt men där satt Polisens 
musikkår Skåne och värmde upp in-
strumenten. Det var ju nästan 30 gra-
der varmt i solen så det där med att 
värma upp får kallas för att stämma 
instrumenten för den oinvigde.

När den kongelige Vaktparaden 
iklädd björnskinnsmössor hade pas-
serat, börjar vår konsert. ”Svensk Po-
lismarsch” av Per Grundström inleder 
konserten och publiken nästan mar-
scherar på stället, så som vi fick lära 
oss när vi gjorde lumpen. Rekryten 
heter det på modernt språk, och det 
får man inte göra längre. Represen-
tanter från Sjællands Politiorkester 
och från Odense Politiorkester lyss-
nade och filmade från konserten som 
fortsatte med ett pampigt stycke av 
Josif Ivanovici, som en gång i tiden 
var ledare för en rumänsk militäror-
kester. Han dog i Bukarest 1902, men 
hans musik lever i allra högsta grad. 

Hela Nyhavn gungar
När orkestern spelade upp ”Waltz nr 
2” av Dimitri Shostakovich dansade 
hela Nyhavn. Gågatan utanför kro-
garna förändrades till en plats liknan-
de scenen vid nyårsdagskonserten i 
TV. Det var som ett böljande hav. På 
tal om hav så blev det näst intill all-
sång då vi spelade ”Ta mig till havet” 
som Peter Lundmark gjort till en klas-
siker, att sjungas både på Skansens 
allsångskvällar som i Nyhavn.

En timme går så fort och mot slutet 
av konserten fick publiken lyssna till 
ett potpurri på ryska melodier. Vid 
sista melodin dansades det kosack-
dans av en del och resten klappade i 
händerna i en vild avslutning av vad 
då? Jo! ”Kalinka”. En bättre avslutning 
av en konsert får man leta efter, fast 
ännu bättre blev det när krögarna i 
Nyhavn bjöd alla musikanterna på 
dansk øl (och vatten).

Mycket publik på Bakken
Max och Ole från Sjællands politi-
orkester såg till att vi fick all hjälp 
med instrumenten ute på Bakken. 
Bakken ligger i Klampenborg ca 1,5 
mil norr om Köpenhamn. Förutom en 
galoppbana som alltid är välbesökt 
är Bakken ännu mer välbesökt skill-
naden är att Bakken är bara öppen 

Trombonesolo i ”Waltz nr 2”. Foto: Mona Frederiksen, Odense Politiorkester

Leif Hallberg, ordförande och trumpetare. Foto: Arne Bengtsson

Benny Hedenborg, Alf Green och Norman Brodin. Foto: Arne Bengtsson
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på sommaren. Det kostar inget att gå 
in på Bakken, som är världens äldsta 
nöjespark. Vi spelar på stora scenen 
nästan varje år och i år läser vi när vi 
kommer till scenen att vi skall spela 
klockan 16.00. Klockan är bara 15 när 
vi anländer och nästan alla bänkar 
framför scenen är upptagna av en 

publik som väntar på härlig, välspe-
lande musik. Inbillar vi oss. Men ef-
terhand som vi blir färdiga och stämt 
av våra instrument ser vi att publiken 
sitter kvar och vi blir glada och vår 
dirigent och musikaliske ledare Kjell 
Olsson säger att nu ger vi järnet!

Efter att vi spelat det mest svenska 

av alla marscher, ”Under blågul fana”, 
presenterar Göran Andersson musi-
ken mellan låtarna. En bättre konfe-
rencier får man leta efter. Under vår 
turné i Tyskland blev han så populär 
att han blev publikens gunstling, och 
det verkar upprepa sig här i Danmark. 
Göran är även en fantastiskt trumpe-
tare och fick ett eget nummer i ”Torna 
il Sorrento”. Men han uppträdde även i 
vårt ABBA-potpurri tillsammans med 
Paul Brorsson i melodin ”Fernando”.

Bengt Håkansson är en myck-
et duktig arrangör. Han arrangerar 
mycket till Amiralens storband och 
publiken fick njuta av först en mjuk 
och skön variant av ”Moonlight Sere-
nade” och sen ett tufft nummer med 
Alf Green som sångsolist i ”Mack the 
Knife”. Att publiken jublade behöver 
jag inte skriva om, vi har det fortfa-
rande i vårt minne.

Vi längtar till nästa spelning
Vår ordförande tackade alla för sin 
medverkan på bussen hem och vår 
dirigent Kjell Olsson gjorde tummen 
upp inför alla musikanterna och lo-
vade att tacka ordentligt nästa tors-
dag då repetitionerna börjar till vår 
kyrkospelning i St. Petri Kyrka den 27 
oktober klockan 16.00.

Vid pennan satt
Kjell-Arne Friberg

Göran Andersson och Paul Brorsson spelar solo i ”Fernando” ur ABBA-Gold.
 Foto: Stefan Björnberg

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 4 februari 2014

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

www.skanepolisen.com 
nummer 4-2012

www.skanepolisen.com 
nummer 1-2013

www.skanepolisen.se 
nummer 2-3-2013
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Spelplats:
Hotell Continental i Ystad
www.hotelcontinental-ystad.se

Övernattningspaket 1:
Ankomst eftermiddag fredag 14 mars, avresa 
eftermiddag söndag 16 mars. Två övernattning-
ar med frukost, lokalhyra samt konferensmålti-
der på lördagen: förmiddagskaffe, lunch, efter-
middagskaffe och två rätters middag.
Pris per person i dubbelrum inkl. moms: 2.339 kr.
Pris per person i enkelrum inkl. moms: 3.003 kr.

Övernattningspaket 2:
Ankomst förmiddag lördag 15 mars, avresa ef-
termiddag söndag 16 mars. En övernattning 
med frukost, lokalhyra samt konferensmåltider 
på lördagen: förmiddagskaffe, lunch, eftermid-
dagskaffe och tvårätters middag.
Pris per person i dubbelrum inkl. moms: 1.371 kr.
Pris per person i enkelrum inkl. moms: 1.703 kr.

 
Paket 3:
Dagskonferenspaket lördag 15 mars. Förmid-
dagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och tvårät-
tersmiddag. I priset ingår även lokalhyra för lör-
dag och söndag:
Pris per person inkl. moms: 992 kr.

Tider:
Lördag: Spel börjar 09.00 och slutar senast 
18.00
Söndag: Spel börjar 09.00 till max. 14.00 Däref-
ter Årsmöte – Prisutdelning.
 
Avgift:
Max. 300:- per spelare. Förbundsavgift ingår. 
Bestäms och tas upp vid ankomst.

Tävlingsledare:
Kjell Håkansson (3733) YBS 

Anmälan spelet:
Kan med fördel göras på YBS hemsida: www.
svenskbridge.se/e107_plugins/competition/
competition.php?id.134302 

Anmälan boende: 
Mailas senast den 14 februari 2014 till larsfol-
ke@hotmail.com 

På grund av prisläget på hotellen i Ystad, har 
vi slopat pyttipanna på fredagen och lunchen på 
söndagen. Vi fick därigenom ner kostnaden med 
800 kr. Det finns flera prisvärda restauranger 
inom 100 m avstånd från hotellet.

Dessutom:
Spännande överraskning på lördag kväll!

Upplysningar:
Anders Carlsson 070-516 85 05 eller anders.
carlsson58@gmail.com

Inbjudan till Polis-SM 
i Bridge den 15-16 mars 2014 i Ystad

Ystads Bridgesällskap (YBS) inbjuder nu till 
Polis-SM i Bridge 2014 som arrangeras i Ystad 
den 15-16 mars 2014. Tävlingen spelas som 
partävling i Barometerform och vi använder 
oss av Ruter och Bridgemate.

Tävlingen är sanktionerad för Mästarpoäng 
i silver. Antal brickor som spelas: 80-90 st. be-

roende på antalet par. Tävlingen är öppen för 
spelare där minst en i varje par är anställd el-
ler har varit anställd inom Polis-, Åklagar- el-
ler Domstolsväsendet samt Kriminalvården.

Kravet är också att envar spelare är med-
lem i Förbundet Svensk Bridge.
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Som ganska nyanställd i tullverket 
fick jag (Olle Zinn) genom några kol-
legor reda på att ett tiotal tulltjän-
stemän efter kriget hade fått den 
danska frihetsmedaljen. En av dessa 
var tullmästaren Ekström. Vid ett till-
fälle under tidigt 70-tal frågade jag 
Ekström om anledningen till att han 
hade fått den danska frihetsmedal-
jen. Jag blev granska bryskt avvisad 
med orden att ”Det har du inte med 
att göra”.

Under många år låg frågorna kvar 
i mitt huvud men jag visste att dessa 
var tabu. Efter att jag tillträtt som re-
gionchef 1995 fanns inga kvar i tull-
verket som kunde berätta vad som 
hänt. Under 1995 eller 1996 (möjli-
gen 1997) kom ett brev adresserat till 
myndigheten från en brittisk flygare. 
Som jag kommer ihåg brevet frågade 
den brittiske officeren om tullaren, 
som tog emot honom i hamnen från 
den danska fiskebåten, fortfarande 
var i livet. Han frågade också efter 
den polisman som gett honom hand-
lingar så att han kunde resa till den 
brittiska ambassaden i Stockholm. I 
brevet angavs inga namn. Jag har ett 
svagt minne av att ärendet överläm-
nades till polismyndigheten i Malmö. 
Min egen nyfikenhet fick mig att frå-
ga en kvinnlig kollega, vars far hade 
varit tullmästare på tullkriminalen, 
om hon visste något eller kunde frå-
ga sin far, som inte själv hade varit 
inblandad i händelserna under kriget. 

Denne tullmästare ringde mig någ-
ra dagar senare och berättade att han 
inte visste något, eftersom allt hade 
varit mycket känsligt att prata om. 
Han visste emellertid att endast tre, 
som fått frihetsmedaljen, fortfaran-
de var i livet. En var på grund av sin 
höga ålder inte längre kontaktbar, en 
låg på sjukhus, men den tredje, som 
hette Thulin, kunde jag ringa.

Jag hade ett långt och mycket in-
tressant samtal med den förre tull-
mästaren Thulin, som avkrävde mig 
ett tysthetslöfte att inte berätta vi-
dare förrän alla var borta. Jag bedö-
mer att ingen längre kan vara i livet 
och återger nedan berättelsen som 
jag kommer ihåg den med stöd av de 
minnesanteckningar jag gjorde un-
der mitten på 1990-talet.

De var tio tullare som arbetade med 
att stödja den danska frihetsrörelsen 
och i kampen mot nazismen. Thulin, 
Westin och Wiktor hade ansvaret 
att förmedla post till och från den 
danska frihetsrörelsen. De hade även 
ansvaret för smuggling av vapen till 
danskarna. Dessa vapen kom i lastbi-
lar till Sibbarp och smugglades sedan 

Inte bara Raul Wallenberg
Sammanställning av minnesanteckningar från 1995

Armbindel som bars av motståndsrörel-
sen.

Bo Ahlfors med foto på Knut Nordholms premiering, där han mottager frihetsrörelsens 
armbindel.
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till Danmark i mindre båtar. Thulin 
tror sig komma ihåg att dessa lastbi-
lar som kom till Sibbarp med vapen 
hade militära beteckningar men han 
var inte helt säker.

Ekström och Warnby hade ansva-
ret för att ta hand om brittiska flyga-
re som skjutits ner över Danmark och 
räddats av danska frihetskämpar. 
Dessa flygare smugglades över Öre-
sund och landsteg vid ”Strandpavil-
jongen” på den ena piren vid infarten 
till Malmö.

Vid varje sådant tillfälle beordra-
des alla andra tulltjänstemän bort 
från sina tjänstgöringsställen i ham-
nen av Ekström och Warnby, så att 
dessa kunde arbeta ostört.

De brittiska flygarna överlämnades 
sedan till överkonstapel Knut Nord-
holm och kommissarie Rickard Han-
sen vid polisen i Malmö, som försåg 
flygarna med identitetshandlingar 
och tågbiljetter till Stockholm, där de 
kunde återvända till England med det 
brittiska kurirplanet. Då Nordholm 
och Hansen på grund av semester, 
ledighet eller kommenderingar inte 
kunde ta hand om flygarna ersattes 
dessa av poliserna Hedman och Da-
vidsson.

Efter kriget fick de 10 tullarna och 
några poliser den danska frihetsme-
daljen som delades ut på Malmö Råd-
hus. Därefter inbjöds medaljörerna 
till ett danskt krigsfartyg för resa till 
Köpenhamn och Marienlyst med mid-
dag och övernattning. På middagen 
deltog det danska statsrådet Möller.

Strax före julen 2012 träffade jag 
på den pensionerade polismannen 
Per Jystrand. Vi bor båda i Anderslöv. 
Han visste inget om det relaterade, 

men kände väl till den numera avlid-
ne Knut Nordholm. Vi bestämde oss 
för att träffas på Anderslövs gästis, 
tillsammans med tullaren Rolf Holm-
kvist och polismannen Per-Olle An-
dersson. Vi enades om att det hela 
var intressant och att vi borde gå vi-

dare med att forska i historien.
Olle Zinn

(Kusin på sin fars sida med sym-
patiske och duktiga kollegan Göran 
Zinn, som dog i USA sedan han läm-
nat landet och polisyrket).

Per- Olle visar ett tidningsurklipp.

Foto på Rickard Hansen med tackbrev.

Flygblad som 
spreds från ta-
ken. Den dans-
ke parole.
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 1. Ture Thulin
 2. Karl-Erik Westin
 3. Lars Edvard Viktor
 4. Nils Ekström

 5. Oswald Warnby
 6. Olle Olsson
 7. Gunnar Ragnar Wiberg

 8. Ragnar Nilsson ( ”Dunker”)
 9. Nils Erik Nordqvist
10. Erik Gustaf Egestam

Det har i Olle Zinns fina berättelse 
nämnts fyra polismän, som samar-
betat med danska motståndsrörelsen 
och tullarna. Knut Nordholm, Rickard 
Hansen har nämnts som flitigt aktiva 
med reserverna Hedman och Davids-
son. Per Jystrand träffade Knut Nord-
holm och lärde känna honom i mitten 
på sextiotalet såsom en fruktad fö-
reståndare för Polisens Hittegodsav-
delningen och ordförande i Malmöpo-
lisen Gymnastik och Idrottsförening. 
Dessutom var han gift med en moster 
till poliskollegan Bo Ahlfors. Honom 

hittade vi i Vik, utanför Simrishamn. 
Dit ställde vi (Per-Olle och Per) kosan 
den 9 september för ett hembesök 
med fika som inledning. 

Bo Ahlfors berättade följande om 
sin ingifte morbror: Knut föddes den 
24 augusti 1902 och dog i januari 
1981. Han var en dominant eldsjäl 
med en vilja av stål. I sin ungdom var 
han en duktig medeldistanslöpare 
och erkänt fruktad fäktare. Han er-
övrade 10 svenska mästerskap och 
mötte kronprins Gustav Adolf i en 
sabelfäktningsfinal. Slutligen deltog 

Knut i Berlinolympiaden som aktiv 
och fick 1946 rundturens guldmedalj. 

Knut tjänstgjorde på Säkerhetspo-
lisen under kriget och var hårt enga-
gerad i hjälpverksamheten i samar-
bete med tullare, motståndsrörelsen 
och en studentorganisation. Bistån-
det bestod mestadels av vapen och 
mediciner.

Chef för säpo i Malmö på den tiden 
var Rickard Hansen. Först var han po-
lis, sedan advokat och avslutade sitt 
yrkesliv inom försäkringsbranschen.

Knut jobbade mycket med kollegan 
Knut Nilsson De var vid ett tillfälle 
över i det ockuperade Köpenhamn för 
att hämta en större summa pengar, 
som förvarades i en köksugn. Gesta-
po stormade in i lägenheten genom 
huvudingången medan Knut och 
Knut slank ut genom köksingången 
med pengarna.

Senare har det konstaterats att Ge-
stapo hade upprättat en dossier på 
Knut m fl. Annars var Knut väldigt 
förtegen och berättade aldrig något. 
Det mesta har Bo hört från annat håll.

Moster Signe och Knut bodde på 
David Hallsgatan 23 i Malmö. På 
adressen träffades kvinnorna i en 
syjunta ibland. Bos mor berättade att 
Signe hade en mindre ledningscen-
tral där med många telefonsamtal 
och hemliga meddelande då inte Knut 
var hemma.

Sommaren 1943 var det nära att 
tyskarna skulle ockupera Sverige. 
Knut hade hög beredskap med packad 
väska och kunde försvinna snabbt, 

HKH Prins Gustaf Adolf, 1:a pristagare och kriminalkonstapel Knut Nordholm 2:a prista-
gare vid SM i sabelfäktning 1937. MPGI:s arkivbild

Knut Nordholm
…vad vi vet om honom

De 10 tullare som heroiskt stödde den danska frihetsrörelsen 
och erhöll frihetsmedalj är följande:

10 Skånepolisen Sport & Fritid  4-2013



om tysken kom, eftersom han hade 
en dödsdom hängande över sig. 

Bos far var fartygschef i flottan. 
Familjen flyttade under några år upp 
till Hälsingborg och deras lägenhet 
blev ledig på Rönneholmsvägen i 
Malmö. Den danska motståndsrörel-
sen disponerade då lägenheten de 
sista krigsåren. Bo var endast 3–4 år 
då, och vet inte exakt vad hans hem 

användes till. Hans far befann sig i 
Öresund för att hjälpa flyktingar som 
båtledes fanns i svenska vatten.

När freden utbrutit blev Knut ihåg-
kommen och fick kung Christian X:s 
frihetsmedalj och Röda korsets med-
alj för sina insatser. I Israel står ett 
planterat träd med Knuts namn, som 
hedersbetygelse för hans hjälpande 
insatser för de judiska flyktingarna 
under kriget.

Bo har även hört att Limhamnsfäl-
tet och Limhamns hamn var platser 
som flyktingar landsteg.

Knut nämnde ofta en tullare som 
hette Ekström. ”Det var vi och tullare 
Ekström”.

Bo minns att han och hans familj 
åkte över till Köpenhamn med Knut, 
efter kriget, och hälsade på gamla fri-
hetskämpar och vänner till morbrorn.

1950 utredde landsfogden Alf Eli-
asson mordet på Jane Horney (hette 
hon verkligen så?) Knut hade berät-
tat för sin Signe att det var en dansk 
student som dödat henne. Mördarpa-
trullerna Stora och Lilla Björn var i ja-
nuari 1945 engagerade på annat håll.

Signe och Knut var barnlösa och Bo 
var enda arvingen. Knuts medaljer 
ligger i Bos bankfack och låt oss aldrig 
glömma dessa hjältar!

Vi = tullarna Olle Zinn och Rolf 
Holmkvist samt poliserna Per-Olle 
Andersson och Per Jystrand – tror att 
det finns mer att gräva fram! Så käre/
kära läsare hör av Er om så är fallet!

Ring 0410-209 77 (Olle) eller  
0708-20 15 08 (Per)

Faktaruta:

Det ockuperade Danmarks 
samarbetsregering avgick den 
23 augusti 1943.

Månaden därpå kom ordern 
att de danska judarna skulle 
samlas ihop och deporteras. 
Ledande tyska tjänstemän i 
Danmark – kanske den högste 
befattningshavaren Werner 
Best själv – såg till att beslutet 
läcktes till mosaiska försam-
lingarna. Med början i oktober 
1943 flydde över 7000 danskar 
till Sverige. Cirka 450 danska 
judar deporterades till There-
sienstadt i nuvarande Tjeckien. 
Omkring 400 överlevde och 
återvände med hjälp av Röda 
Korsets vita bussar.

Källor: Alltomhistoria.se (TT)
Diplom som Knut fick i samband med ut-
delningen av kung Christian X:s frihets-
medalj.

Boktipset

Foto: Privat

Under denna rubrik presente-
rar vi vinstboken i tävlingen 
”Finn fem fel”. Vårt mål är att 
hitta böcker med någon form 
av anknytning till Skåne, i 
författarhänseende och/eller 
innehållsmässigt. Tipsa gärna.

Titel: Bryggan
Författare: Cherstin Juhlin

Recito Förlag, www.recito.se
ISBN: 9789175173658

Om författaren:
Med 30 år som polis, varav 20 på 
krimjouren, vet hon en hel del 
om brott. Cherstin Juhlin är nu 
pensionär, vilket gör det möjligt 
för henne att lägga än mer tid 
på författarskapet. Hon skriver 
allt från noveller till låttexter, 
och romaner. Fotografi, film och 
resor är andra stora intressen, 

samt naturligtvis familjen. 
Detta är hennes andra bok, den 
första ”Anagram” utkom 2011, 
även den på Recito Förlag. Hän-
delserna utspelar sig kring Kris-
tianstad och Åhus.

Om boken:
En försvunnen man framkallar 
traumatiska känslor hos polisin-
spektör Annika Vester, och mö-
tet med mannens sambo, den 
nertryckta Cecilia, gör att hon 
engagerar sig i ärendet trots att 
det inte är hennes bord på Kri-
minaljouren. När Cecilia miss-
handlas blir Annika ännu mer 
inblandad i hennes privatliv, och 
mörka sidor uppdagas. Cecilias 
son, Matti, bär på hemligheter 
och hatar sin mamma. Men vad 
är det Cecilia inte berättar...?

I samarbete med: Mediahuset i Göteborg AB
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Det var en vacker höstmorgon och 
det var åter dags för årets upplaga 
av SM för polisryttare, Dr Permans 
vandringspris.

Dagarna innan hade våra tillres-
ta kollegor från Stockholm anlänt 
med lagledare Terese Lindberg, Linn 
Berglund, Camilla Öhman och Helen 
Fischerström. Göteborg anlände med 
ett starkt lag bestående av Anna 
Lönn, Maria Björklund och Linn Hell-
ström. Malmö ställde upp med följan-
de lag: lagledare Nicklas Karlsson, 
Gry Henning, Anna Elfving och Jes-
sica Rasmusson. Då alla var på plats 
genomfördes lottning av startord-
ning samt hästar. Efter lottningen 
såg det ut som om Stockholm hade 
goda chanser att åter bärga guldet. 
På eftermiddagen fick alla ryttarna 
en timme på sig att prova sina hästar 
och försöka hitta de rätta ”knappar-
na”. Senare på kvällen genomför-
des en förbrödringsafton där Urban 

Adventure tog hand om deltagarna 
och genomförde rappellering ner för 
ridhustaket. Efter den utmaningen 
bjöds det på god mat och dryck. 

Nu var det dags för den stora da-
gen, och alla var spända och fulla av 
förväntan.

Tävlingen består av två discipliner, 
dressyr och banhoppning.

I dressyr rider ekipaget ett för-
utbestämt dressyrprogram som 
innehåller olika rörelser och moment. 
Tre dressyrdomare sitter och bedö-
mer och ger poäng utifrån ekipagets 
förmåga och skicklighet att utföra 
rörelserna på ett korrekt sätt. Årets 
inbjudna domare var Thomas Berlin, 
Dick Rundgren och Roger Olsson som 
alla tidigare varit polisryttare.

Hoppbanan var i år byggd av Caro-
lyn Dahlberg och innehöll 7 hinder 
där de högsta låg på en meter högt. 
Varje ekipage skall hoppa sju hinder 
och göra det i ett bra grundtempo 

utan att stanna eller riva ner något 
hinder för det ger felpoäng. De ekipa-
ge som klarar sig igenom banan utan 
några fel går vidare till en omhopp-
ning som i år bestod av fyra hinder. 
I omhoppningen gäller det att ha så 
bra tid som möjligt.

Dressyren drog igång klockan 
09:30 och först ut var Jessica på häs-
ten Sierra som tävlade för Malmö. 
Hon lade ribban högt och gav de an-
dra något att bita i, en efter en kom de 
in och presterade den ena fina ritten 
efter den andra. När sista ekipage 
avslutat sin ritt sammanställdes alla 
poäng. När lagets placeringar räknats 
samman låg Malmö på en första plats 
tätt följda av Stockholm och därefter 
Göteborg som trots detta var glada 
och peppade inför hoppningen. Indi-
viduellt låg Malmös Anna i ledningen.

Efter det avslutade dressyrmo-
mentet intogs lunch. Därefter var 
det dags för ryttarna att memorera 

Vinnarlaget Malmö.

Polis-SM för ryttare
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hoppbanan. Hoppningen drog i gång 
klockan 13:00 och återigen fick Jessi-
ca äntra scenen. Dessvärre lade hon 
inte ribban lika högt som efter dres-
syren utan avslutade sin ritt med 
fyra fel, men detta gjorde i sin tur 
att spänningen blev tätare och av-
ståndet till Stockholm och Göteborg 
krympte. 

Första felfria ritt presterades av 
Linn från Stockholm på Sune. Pressen 
på övriga ryttare steg och framförallt 
på Malmö för att hålla sig kvar i top-
pen men även på Anna för att bärga 
den individuella segern. Till hemma-
publikens jubel intog Anna manegen, 
hon såg sammanbiten och fokuserad 
ut. Ritten påbörjades och alla höll an-
dan, Anna och Rizzard klara banan 
galant och var vidare till omhoppning. 
Redan nu stod det klart att Anna och 
Rizzard hade plockat hem den indi-
viduella segern. Fortfarande var det 
oklart vem som skulle ta hem laggul-
det. Övriga deltagare genomförde 
sina ritter väl, men fick dessvärre un-
der resans gång felpoäng.

Göteborg hade tyvärr inga felfria 
ekipage och hamnade således på en 
tredje plats.

Nu stod kampen mellan vem som 
skulle vinna hoppningen och lag-

tävlingen. Kvar till omhoppning var 
Anna på Rizzard och Linn på Sune. 
Linn började rida och rev tyvärr ett 
hinder. Nu var det Annas tur och hen-
nes felfria ritt genererade att lagle-

daren för Malmö till slut fick lyfta det 
tunga vandringspriset.

Det hoppas vi även att vi gör nästa 
år när SM går av stapeln i Stockholm. 

Ulrika Jeppsson

Lag 2: Stockholm

Lag 3: Göteborg
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Ängelholmspolisen Lina Thörncrantz 
är medlem i ÄngelholmsPolisens 
Sportklubb och en flitig triathlonan-
hängare, som bestämde sig för att 
börja träna triathlon i april 2013. Hon 
beställde en racercykel, eller som hon 
själv säger; ”En landsvägshoj”.

Den 19 april kom cykeln hon be-
ställt. En vecka efter hon fått cykeln 
ställde hon upp i sin första tävling 
som var en duathlontävling, det vill 
säga löpning-cykling-löpning. Täv-
lingen gick av stapeln i Klippan och 
Lina vann damklassen bland 8–10 
deltagare.

Hennes intresse för triathlon öka-
de och hon har härefter deltagit i 
många lopp. Efter duathlontävlingen 
blev det dags för första triathlontäv-
lingen, som gick i Trelleborg.

Distansen som hon kört denna sä-
song är sprint, en distans som kan 
låta kort men som innebär att man 
måste vara explosiv och köra allt vad 
man kan i alla grenar.

Träning
Träningsschemat är upplagt med 
cykling och löpning direkt efter var-
andra då detta är det jobbigaste mo-
mentet. Det är för att vänja benen 
vid att springa efter att ha suttit på 
en cykel i flera mil. Lina cyklar i un-
gefär 120 minuter, vilket blir cirka 7 

mil. Därefter övergår hon direkt till 
löpning i cirka 20 minuter. Simningen 
sker för sig i både bassäng och öppet 
vatten.

Under tävlingssäsongen, som 
sträcker sig från april-oktober, ge-
nomförs oftast denna träning sex av 
veckans sju dagar.

Så började det
Lina var i Turkiet oktober 2012 till-
sammans med Svenska Polisförbun-
det på utbildningsresa. Här pågick då 
Europatouren i Triathlon och hon fick 
mersmak för detta och bestämde sig 
för att prova på när hon kom hem.

Lina har aldrig tidigare sysslat med 
denna sport, men tyckte att det ver-
kade vara ett bra sätt att fördriva 
tiden på. Hon tycker om att vara ute 
och träna. Gymmet är med andra ord 
inget för denna dam. Dessutom är 
vädret och naturen oftast bra ute på 
Bjärehalvön, vilket gör att Lina kan 
hålla på stora delar av året.

Hon är en mångsysslare, som bland 
annat har utövat truppgymnastik, 
taekwondo och golf. Den mesta tiden 
lägger hon dock numera på just tri-
athlon

Variant på Sprint
Senaste tävlingen var säsongsav-
slutningen i Klippan. Detta var dock 
ingen sprint utan en längre distans. 
Kul att prova på, tyckte Lina. Ännu 
roliga blev det vid målgång, då hon 
vann denna tävling. Hon är mest stolt 
över detta resultat, då det var längre 
distanser och simning i utomhusbas-

säng utan våtdräkt. Att simma utan 
våtdräkt, förklarar Lina, är betydligt 
svårare, då man mister mycket flyt-
kraft.

Linas mål inför 2014 är en halv 
Ironman, vilket alltså är simning 
1930 m, cykling 90 km och löpning 
21 km. Denna tävling går i Halmstad 
i juli 2014 och då bör vi vara där och 
heja på henne.

På fråga om inte hon har annat att 
fördriva sin fritid med framkom att 
övrig tid spenderas tillsammans med 
pojkvän, familj och vänner.

Styrelsen genom
PeO Nihlén, Kassör

Tävlingsdistanser
I triathlon tävlar man bland annat på följande distanser:

Triathlon Simning [m] Cykling [km] Löpning [km]

Sprint  750  20  5

Olympisk 1500  40 10

Medel
Halv Ironman 1930  90 80

Ultra 3000  80 20

Lång
Hel Ironman 3860 180 42

Ultra 4000 120 30

Ängelholmspolis 
i Triathlon

Målgång i Halmstad. Foto: privat

Lina Thörncrantz  Foto: privat
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Slaget om Sydkusten, då pratar vi 
om den roligaste, svåraste, bäst 
friskvårdande tävlingssporten av 
alla, GOLF. Detta är 12:e året i rad 
som denna prestigefyllda kamp 
avhålls.

Årets tävling gick på Bedinge GK i 
strålande höstväder, vindstilla, sol 
och 15 grader. Vad mer kan man öns-
ka i september. 16 förväntansfulla 
spelare mötte upp. Detta är livskva-
litet! Något vi poliser behöver mer än 
alla andra yrkesgrupper. Långt ifrån 
brottslighet, elände, besparingar 
och Pust. Bara kamratskap, laganda, 
glädje och positiv stress.

Givetvis vill alla vinna och att spela 
matchspel, där man ena stunden le-
der för att nästa ligga under i 8 tim-
mar är oerhört trevligt. Jag har under 
åren provat många sporter men vet 
ingen annan som kan mäta sig med 
golf vad gäller att alla kan möta alla 
under samma villkor.

Jag vill nu gå över och hylla mina 
lagkamrater i VÄSTlaget med en när-
mare beskrivning av dessa fina polis-
golfare:

Jukka Ylitepsa – ni vet han som cyk-
lade från Trelleborg till föräldrahem-
met i Finland för att överraska sina 
föräldrar! Hans uthållighet är oänd-
lig. Vann såklart 2 matcher.

Marcus Andersson – hans dag be-
stod av mycket ”nästan” Han slog 
längst drive (men på tredje slaget, så 
det räknades inte), och han slog se-
dan nästan hole in one på 12:e hålet, 
ett par fyra hål (men på tredje sla-
get). Vann 2 matcher trots detta!

Jonas Larsson – Västlagets egen 
hard hiter, vann såklart längsta dri-
vetävlingen.

Jokke Söderqvist – slår ännu längre 
än Jonas men har ännu inte förstått 
att man skall slå rakt. Vänta bara tills 
han lärt sig även det. Vann 2 matcher.

B-A Persson – träningsnarkoman, 
noggrann analytiker håller säkert på 
och tränar just nu. Vann självklart 2 
matcher.

Wolf Lendt – gammal trogen golfa-
re, har inte PRO’nas önskesving, men 
han vinner! En riktig matchräv.

Per Lunden – liten aggressiv super-
golfare, vann ingen match. Förkla-
rade för lagledaren efteråt att han 
tyvärr missat pricka in formtoppen, 
MEN nästa år då…

Mats Jennby – lagledare och tokig i 
golf. Vann närmst hål-tävlingen.

Det var synd om ÖSTlaget. Hade de 
egentligen någon riktig chans mot 
nämnda perfekt, vältränade nog-
grant sammansatta kanonlag från 
VÄST? Såklart inte, VÄST vann med 
8-4.

När ryktet om vinsten kom ut på 
twitter och facebook samlades så 
stora massor av trelleborgare utan-
för polishuset  att man fick ställa upp 
kravallstaket. Först när den lokalt 
mycket omtyckte NÄPO-chefen S-I 
Nilsson gick ut på balkongen och lo-
vade att alla skulle få autografer lug-
nade de sig.

Just nu trycks det upp idolkort på 
VÄSTlagets representanter (kommer 
att bli dyrgripar i framtiden) passa på 
och köp.

Jag hörde också att man kan rösta 
via SMS till 11414 där man skriver in 
den spelares namn man tycker bäst 
om. Kostnad är 9:90 + normal taxa 
för SMS. All vinst går oavkortat till 
Trelleborgspolisens Idrottsförening. 
Just nu leder Jokke Söderqvist (tydli-
gen har utseendet mer betydelse än 
golfsvingen), passa på och rösta inn-
an slussarna stängs.

Jag vill avsluta med att tacka Öster-
lenlaget för en härlig kamp. Vi vet att 
ni inte är lätta att slå, det gör oss ex-
tra stolta över vinsten. Alla som var 
med vid prisutdelningen kunde nog 
se en liten glädjetår i Jennbys ögon-
vrå då Hasse Persson räckte över 
vandringspriset.

Vi ses om ett år igen och då får vi se 
vem som skött vinterträningen bäst.

Mats Jennby

Slaget om Sydkusten
En tävling mellan östra och västra sidan av det långsmala POSS

AG VÄST (Söderslätt), övre raden från vänster: Jonas Larsson – 
Wolf Lendt – Per Lunden – Joakim Söderqvist.
Nedre raden från vänster: B-A Persson – Mats Jennby – Jukka Yli-
tepsa – Marcus Andersson.

LAG ÖST (Österlen), övre raden från vänster: Mats Löfkvist – Sven 
Jönsson – Patrik Ahrlin – Evert Eriksson.
Nedre raden från vänster: Claes Erlandsson – Hasse Persson – Jör-
gen Gillberg –Anders Carlsson.
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På repetition den 24 november såg 
musikkårens medlemmar fram 
mot söndagens konsert i St. Petri 
kyrka i Malmö. Vi har under många 
år spelat i olika kyrkor i landet och 
vid varje tillfälle vunnit publikens 
hjärta. St. Petri Kyrka är en kyrka 
med många traditioner. Högalta-
ret invigdes redan 1319 och man 
vet att det har hållits gudstjänster 
i kyrkan sedan 1346. Det är ju inte 
den första kyrkan som ligger på 
denna plats men det är ju den kyr-
ka vi känner till och betraktar som 
en helgedom där man gör ett besök 
i då man är i Malmö som turist, men 
det är också många Malmöbor som 
turistar i sin egen stad och därför 
även gör ett besök i St. Petri kyrka 
nån gång då och då.

Det är söndagseftermiddag och inga 
fotbollsmatcher att konkurrera med. 
Ett oväder håller dock på att blossa 
upp på himmelen och ett ihärdigt 
regn håller på att oavbrutet irritera 
både oss musiker, som är på väg till 
sista repan inför konserten, och vår 
publik som står i valet och kvalet om 
de vågar sig ut i detta väder. Vad vi 
inte visste var att stormen Simone 

håll på att sikta in sig på sydsverige 
men å andra sidan blev den inte rik-
tigt tuff förrän på måndagen och då 
hade vi gjort vår konsert.

Konsertmästare Kerstin Lindmark 
såg till att orkestern stämde hund-
raprocentigt och när vår eminente 
dirigent sen många år, Kjell Olsson, 
höjde taktpinnen var både publiken 
och orkestern i en tyst situation och 
bara väntade på att första tonen 
skulle anslås. Alla förväntade sig en 

marsch. Publiken hade läst program-
met och där stod det att vi börjar med 
en Marsch av Dimitri Sjostakovitj och 
blev riktigt överraskad då orkester, 
40 man och kvinnor stark, inledde 
med denna tuffa ryska marsch som 
inte låter som en vanlig marsch men 
den är både rolig att spela och att 
lyssna till. Dimitri Sjostakovitj tillhör 
inte de riktiga ryska kompositörer-
na utan med amerikanskt jazzstuk 
gjorde han sig ovän med den rys-

Polisens Musikkår Skåne 
– konsert i St. Petri kyrka

Kjell Olsson med orkester.

Konferencier Göran Andersson.
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ka kulturministäret, förklarade vår 
trumpetare och konferencier Göran 
Andersson när han presenterade me-
lodin och han lovade att det skull bli 

mer av denna jazzsvit under konser-
ten.

Nästa melodi blir därför av samma 
”populära” kompositör Dimitri Sjosta-
kovitj och det blir en vals, Lyric vals. 
Men senare i programmet fick publi-
ken njuta av Vals nr 2 som är en av 
världens mest populära melodier just 
nu.

Rysk musik skulle det vara denna 
dag. Men ändå hade vi smugit in Jean 
Sibelius Kareliasvit men Göran An-
dersson sa att vid den tiden när Sibe-
lius komponerade sviten låg Karelen i 
det ryska området därför blir det ing-
et övertramp när det gäller att hålla 
sig till den ryska repertoaren.

I det ryska potpurriet Wo die Volga 
fließt fanns många solister. Kenneth 
Gunnarsson på eufonium är en, men 
det fanns många fler.

Man kan inte säga att kyrkan var 
fylld till bristningsgränsen, men 
kyrkvärden Kurt sa att han räknat in 
518 besökare. Kyrkan rymmer 600 så 
visst hade det funnits plats till fler, 
men med tanke på ett begynnande 

oväder kändes det bra att få så pass 
stor publik.

Nästa gång vi spelar i kyrkan är 
den 8 december, i Korsbackakyrkan i 
Kävlinge och sen ses vi igen i Malmö 
då vi är i St Pauli kyrka den 15 decem-
ber och då blir det julsånger med Po-
lisens sångkör och Polisens Musikkår 
Skåne. 

Nästa konsert
Om detta nu inte är tillräckligt så boka 
redan nu in i almanackan den 30 mars 
nästa år då Musikkåren gör en kon-
sert med Nina Pressing och Philip Jal-
melid. Nina spelar just nu i West Side 
Story och Philip gör ju en av rollerna 
i Miss Saigon. Biljetterna kommer att 
kosta 290 kronor styck. Vill du redan 
nu boka biljetter ringer du Kjell-Arne 
Friberg på 0413-171 54. Tillhör du 
en förening och beställer mer än 20 
biljetter på ett bräde så får du rabatt. 
Tag din chans redan nu om du vill ha 
biljetter. Konserten med Gunhild Car-
ling och Mikael Samuelson tog slut på 
10 dagar.

Kenneth Funnarsson på eufonium.

Malmö Konserthus
30 mars 2014 klockan 16.00. En fängslande konsert med

Biljetter säljes genom Polisens Musikkår Skåne
tel. 0413-171 54 eller gå in på vår hemsida www.polismusik.se

Nina PressingPhilip Jalmelid &

Polisens
Musikkår
Skåne

Dirigent Kjell Olsson

Kjell Edstrands trio

Biljettpris 290:-
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Årets golftour är avslutad med Paul 
Johnsson som slutsegrare. Touren 
var i år jämnare än på länge och inför 
den avslutande tävlingen var förut-
om Palle, även förra årets slutsegrare 
Mats Hansson, Henke och underteck-
nad med i kampen om slutsegern. 

Dessvärre spelade både Mats och 
jag själv bort oss tidigt i tävlingen och 
inför det sista hålet var det fortfa-
rande ovisst vem av Palle och Henke 
som skulle ta hem det. Långtslående 
och normalt så säkre Henke vacklade 
dock på sista utslaget och skickade ut 
bollen i högt gräs på högerkanten där 
vi med viss möda lyckades hitta den. 
Resultatet blev att Palle med det sis-
ta slaget kunde säkra segern med ett 
säkert par i sista tävlingen.

Därmed kunde årets tour som inled-
des den 12 april på Bedinge golfbana 
och som i november traditionsenligt 
avslutades med ”Tejpen” Björklunds 
glöggtävling på Södervärn, läggas till 
handlingarna.  

Under året har nio så kallade må-
nadstävlingar spelats på nio olika 
banor där resultatet av de fyra bästa 
räknas. Touren ingår också i det som 
kallas Order Of Merit dit även resul-
taten från tävlingarna KM-Match och 
KM (klubbmästerskap) räknas. Även 

i Order Of Merit ståtar Paul Johnsson 
med sitt namn högst upp. 

Ett av årets glädjeämnen var alla 
de nya ansikten som dök upp på må-
nadstävlingarna och som förhopp-
ningsvis fortsätter och tar med sig 
ytterligare medarbetare till nästa års 
tävlingar.

Temperaturen har nu gått under 
nollan och golf känns något avlägset. 
Månaderna springer dock fort och 
snart står glädjande nog en ny sä-
song för dörren där vem vet, kanske 
några nya bollar och någon ny klubba 
är det som fäller avgörandet.

Återstår bara att rensa bagen, put-
sa skorna och tvätta klubborna, och 
du, glöm nu inte att prata lite med 
dina klubbor under vintern i förrådet 
eller i garaget, så har du 14 sugna 
kompisar som kommer att hjälpa dig 
till underverk 2014.

Grattis till Palle och väl mött på 
1:ans tee i april.

Lars Mahler  

Palle segrade i
golftouren

Paul Johnsson, vinnare i golftouren 2013.

God Jul & Gott Nytt År!
önskar redaktionen på tidningen Skånepolisen Sport & Fritid
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Vi skickade som vanligt iväg våra 
pass i original tillsammans med frå-
geformulär som slår allt annat jag 
upplevt i kontrollväg. Stor vikt lades 
på vilken församling min pappa var 
född i, och om farfar någon gång 
besökte Pakistan. Än värre var det 
för min sambo Karin som, då vi inte 
är gifta, formellt har sin pappa som 
vårdnadshavare. En månad efter att 
vi skickat iväg allt var det fortfarande 
tyst. Efter många timmar i telefon på 
knackig engelsk-indiska kom så våra 
pass och visum med expressbrev 48 
timmar innan vi skulle flyga.

Vi tog oss från Köpenhamn via Du-
bai och Mumbai till Goa. Väl på plats 
efter 26 timmars resa hoppade vi in 

i en taxi för de sista två timmarnas 
bilfärd mot södra Goa. Jag ger mig 
inte in på att försöka beskriva den-
na biltur, men efter ett tjugotal nä-
ra-döden-upplevelser förlikade vi oss 
med att ”dör vi så dör vi”. Vi överlevde 
och anlände trötta och svettiga till 
underbara Agonda beach, strax norr 
om gränsen till delstaten Karnataka. 
I Goa får man inte bygga något per-
manent närmre än 200 meter från 
stranden, så alla boende är enkla 
hyddor eller friggebodliknande ska-
pelser som rivs i april varje år, för att 
sedan byggas upp i november igen. 
Det är fyra väggar, normalt med 
palmbladstak eller presenning på 9 
kvadrat. Till detta kommer en näs-
tan öde underbar strand med palmer 
och ett härligt hav som alltid håller 
29 grader. Efter några nätter i Agon-
da åkte vi norrut till Candolim, där vi 
bott flera gånger tidigare. Vi firade 
nyårsafton på stranden, kolsvart då 
strömmen som vanligt gått, enbart 
upplyst av alla nyårsraketer. Detta 
med underbart färsk fisk till middag i 

Micke och ko i solnedgång.

Karin svalkar sig.

Sug efter Indien
Efter mina tidigare resereportage, inte minst efter 
vårt Ugandaäventyr, har jag vid upprepade tillfällen 
fått frågan om vi inte är ute och far längre. Ett kort 
svar är, jodå!! Det är ju dock så att när man lagt rib-
ban vid träffar med bergsgorillor, klaustrofobi inne 
i pyramiderna och rastning av vildhundar i Indien, 

känns mer mainstreamresor inte mycket att skriva 
hem om…

Några rader och bilder kan kanske trots allt vara av 
intresse för någon, då vi inför förra julen beslöt oss 
för att dra till Indien igen och fira nyår.
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26 gradig värme. En speciell känsla…
Hemresan gick från Goa via Hyde-

rabad, en hyfsat stor indisk stad med 
8 miljoner invånare.

Detta blev ett stort äventyr i sig, då 
vi med 9 timmar väntetid, beslöt oss 
för att åka in till centrum. Vi missbe-
dömde dock tid och avstånd något, 
samtidigt som vårt betalkort inte 
gällde där. Med skrammel på fickan 
och tightare tid än planerat kom vi 
dock med planet som tog oss via Du-
bai till London och Köpenhamn.

Väl hemma drog vi till vårt” andra 
hem” Prag, som vi besökte en lång-
helg för 24:e gången.

Sommaren kom och gick, och vi 
började bli rastlösa. I september 
var det bestämt: Vi drar tillbaka till 
Agonda! Visumet gick lättare, och 
strax var vi åter i Mumbai. När vi lan-
dat tjöt larmet. Byggnaden utrymdes 
snabbt, och polis och militär intog 
den. Vi placerades i en park utanför 
flygplatsen under ett träd i vilket det 
satt ett femtiotal flygande hundar. 
Goas bombgrupp anlände, och ef-
ter en halvtimme var denna dagens 
bombövning över, och vi kunde flyga 
vidare. Snart satt vi åter på Agonda 
beach. Det fanns ännu knappt några 

Vårt fina rum. Lugnet innan turistsäsongen.

Vår ”villa” under nyårshelgen.
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turister eller färdigbyggda boenden, 
men vi fick tag i en enkel hydda med 
riktiga takpannor! Priset var 88 kro-
nor dygnet, ej prutbart. Vi var nästan 
själva på två kilometer strand. Vårt 
hus delade vi dock med snabba kack-
erlackor, smidiga tusenfotingar och 
en söt råtta som kom in på natten för 
att sova i våra kläder som låg på gol-
vet. Nattetid var det, innan man vant 
sig, svårt att sova pga alla hundarna 
utanför som ständigt gjorde upp om 
sina revir. Eventuellt kvarglömt gods 
utanför hyddan åts effektivt upp av 
våra strandkor. På morgonen gick jag 
ut i havet till soluppgången och raka-
de mig med min hyvel jag förvarade 
i ett kokosnötskal. En bit ut i havet 
hoppade delfinerna.

Vi åt och drack fantastiskt gott, 
blev som vanligt magsjuka, men den-
na gång också fullständigt sönder-
bitna över hela kroppen av giftmyror. 
Hemresan blev i sig ett stort äventyr 
över 29 timmar. Idag har vi fortfa-
rande märken kvar på kroppen efter 
myrattacken, men också ytterligare 
minnen att leva på.

Det lockar att dra iväg till nordväs-
tra Indien, Maharadjornas land på 
gränsen till Pakistan. Galapagosöar-
na är en dröm, men vem vet, kanske 
landar vi likväl i Agonda igen…

Ty livet är en resa, livet är att resa.

För Micke och Karin
MICKE

Indien i solnedgång,

Våra 9 kvadrat med inneboende.

Agondas tre restauranger.
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Inskickat av:

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

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

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

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

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

1. Cajsa-Lena Persson
 Tollarp

2. AnnMargret Cruse
 Malmö

3. Kjell Nilsson
 Lund

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)

56 svar skickades in.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:

Skicka in ert svar till:
Skånepolisen Sport & Fritid
c/o Katarina Farmstedt
205 90 MALMÖ

senast den 11 mars 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 11, där den presenteras.
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