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Det är inte klokt vad tiden bara 
springer fram. Veckan består i princip 
bara av måndagar och fredagar. Julen 
står för dörren och bjuder på klas-
siskt Skåneväder som vanligt. Den 
polisiära verksamheten är ansträngd 
till det yttersta där inte minst vår 
omvärld påverkar oss med de terror-
händelser och flyktingströmmar som 
pågår. Våra tankar går till dem som 
miste livet och skadades i Paris. Värl-
dens polis har gått upp på tå och en 
intensiv jakt på terrorister pågår i en 
stor del av världen. 

Ny intern hemsida
Styrelsen har under de senaste må-
naderna jobbat med vår hemsida som 
vi nu har publicerad på Intrapolis. 
Surfa in på MPGI så kan du numera 
digitalt ta del av våra olika sektioners 
innehåll och kontaktvägar. Det blir 
också enklare för alla nya medarbe-
tare att söka medlemskap som själv-
klart ska bli medlemmar i vår anrika 
förening. Du som redan är medlem 
har en uppgift att tillfråga våra ny-
anställda om de är intresserade att 
gå med i MPGI och hänvisa dem till 
vår hemsida. Ju fler aktiva vi är ju mer 
kan vi visa vårt varumärke i samband 
med olika sportsliga evenemang.

Bli medlem i MPGI
Till dig som funderar på att gå med i 
MPGI kan föreningen stötta dig som 
vill ha ett aktivt fritidsliv. Inom MPGI 

finns ett flertal sektioner, vilka du får 
information om på vår hemsida. Du 
kan bl.a. som medlem få ekonomisk 
hjälp när du representerar MPGI. An-
mälningsavgiften är 240 kronor/ka-
lenderår.

Fotbollsminne
När jag idag surfade på hemsidan 
läste jag om vår fotbollssektion och 
drog mig till minnes när vi deltog i en 
turnering för många år sedan med 
dåvarande Trelleborgspolisen. Jag 
tror cupen hette Kvällspostencupen. 
Vi hade spelat bra och kvalificerat 
oss till kvartsfinal där vi skulle möta 
kollegerna i Växjö. Det fanns en bild i 
Kvällsposten där vi i halvlek stod och 
tog igen oss vid det ena målet. På bild-
en såg man att flera hade cigaretter i 
munnen och en Zingo apel sinläsk i 
handen. Jag tror inte vi hade sett så-
dant på dagens bilder och tur är väl 
det. Synd att inte man sparat sådana 
urklipp. Vi vann matchen men med 
visst hostande efter anfallen.

Styrelsen tillönskar alla medlemmar 
och blivande medlemmar en verkligt 
God Jul och ett Gott Nytt år och ser 
fram emot många trevliga sportsak-
tiviteter under 2016.

Stefan Sintéus
Ordförande MPGI

Ledare

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

Nu är det
jul igen…
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Nu är det jul igen och nu är det jul… 
med allt vad det innebär av tända 
ljus, ljusslingor, julklappar, god mat 
och vem vet kanske lite snö. På tal 
om ljusslingor och juldekorationer 
så minns jag att ”på min tid” letade 
vi med ljus och lykta i Malmö efter de 
mest tokiga och spektakulära ljusde-
korationerna som folk hade på sina 
balkonger och i sina trädgårdar. Det 
hade åtminstone det goda med sig 
att på de adresserna kände folk sig 
väldigt trygga, eftersom alla radio-
bilarna åkte förbi för att titta så fort 
någon ny adress blev känd.

Frågan är om det är ett ålders-
symptom att man använder uttryck 
som ”på min tid” och ”det var bättre 
förr”. Inte minst kommer jag på mig 
själv med att använda den typen av 
uttryck när jag har en ”samhällsdis-
kussion” med mina söner som båda är 
inom blåljusyrken, en i radiobil i Mal-
mö och den andre som brandman på 
Sturup.

Letar radiobilarna fortfarande i ju-
letid eller hade vi det rent av ”bättre 
för på min och vår tid”.

Vad händer då framöver med vår 
tidning Skånepolisen Sport och Fri-

tid? Tanken är, precis som i år att tid-
ningen under 2016 skall utkomma 
med fyra spännande och läsvärda 
nummer med allt från stora tävlingar 
som SM och internationella evene-
mang, reseskildringar, kriminalre-
portage, sång och dans till det lilla 
arbetsgänget som försöker pricka ”lil-
len” med sina bouleklot på onsdags-
kvällen i parken efter jobb.

Jag har sagt och skrivit det förr. 
Tidningen blir så bra som vi tillsam-
mans gör den, det vill säga det är alla 
ni som skriver och fotograferar som 
skapar underlag för en intressant och 
läsvärd tidning så vänta inte på att 
”någon annan” skall fylla tidningen 
med innehåll. Jag tror att de flesta av 
oss tycker det är ganska kul att läsa 
i dagstidning eller kanske på nätet 
om händelser som vi varit delaktiga i 
som radiobilspolis, som utredare eller 
kanske på sociala medier om någon 
resa som vi känner igen.

På motsvarande sätt är det faktiskt 
kul att slå upp en sida i Skånepolisen 
Sport och Fritid och läsa ”min” artikel 
och samtidigt veta att jag delar med 
mig av min upplevelse till flera tusen 
andra. Så fatta pennan, skriv och be-

rätta så skall vi som håller i logistiken 
runt tidningen se till att just din arti-
kel blir publicerad på bästa sätt.

”Giv dig tid” är ett uttryck som 
dansken använder. Nog så tänkvärt 
så här i juletider. Har du en minut över 
så giv dig tid att titta in på MPGI:s 
hemsida på intranätet där vi håller 
på att sammanställa information om 
de olika sektionerna. Sidan är under 
uppstart så ha lite tålamod med oss. 
Sök på ordet MPGI. Har du en fråga till 
oss så går det utmärkt att ställa den 
till adressen mpgi@polisen.se.

Har du ytterligare en minut över 
så giv dig tid att fundera över om din 
artikel skall vara med i nästa nummer 
som kommer framåt vårkanten, men 
inte minst giv dig tid att läsa årets 
sista nummer av Skånepolisen Sport 
och Fritid.

Jag önskar er trevlig läsning, en 
God Jul och ett Gott Nytt År och tack 
för alla spännande artiklar vi har 
kunnat ta del av under året.

Lars Mahler
Chefred. & redaktionssekr.

Mahler begär ordet

Redaktionen önskar alla läsare

God Jul &
Gott Nytt År!

Skånepolisen Sport & Fritid  4-2015 3



4 Skånepolisen Sport & Fritid  4-2015Alla  |

Annonssida



En betraktelse över legendaren

Knut ”Revolver-Joe” Hansson

Jag har blivit ombedd att skriva ner 
några minnen från min tid tillsam-
mans med ”Joe”, främst från de ota-
liga tjänsteskjutningarna. Det var 
ju inte bara jag som var assistent 
till honom, där fanns namn som 
Per-Åke Persson, Anders Nord, 
Lars Rosvall, Kjell M Nilsson m.fl. 
som under flera år hjälptes åt med 
att genomföra tjänsteskjutningar-
na. Alla vi hade förmånen att job-
ba med en jovial, kollegial, humo-
ristisk och nästan alltid glad Knut 
Hansson. Han kunde dock emel-
lanåt bli arg, men han återkom 
strax till normaltillståndet då han 
tände sin cigarr och berättade en 
historia, om vilken sanningshalten 
kunde ifrågasättas.

Dåvarande kommissarien Arne Sjöö 
var ibland utsedd att vara övningsle-
dare vid skjutningarna och då fick Joe 
kliva ner ett hack i befälsordningen, 
en situation som han inte gillade helt 
ut och inte vi heller. Här gällde då den 
gamla ordningen inget duande eller 
för långa raster. Tiden vi pratar om är 
1960–70-talen. 

Min moder var vid denna tid söm-
merska på en fabrik som sydde kava-
jer och byxor samt kepsar. Det var då 
modernt med keps som hade en stor 
kulle som skulle dras åt sidan över 
ena örat. Min mor hade naturligtvis 
försett mig med en dylik skapelse. 
Denna såg Knut mig bära en dag och 
frågade var jag fått den ifrån. Jag 
berättade detta och fick då frågan 
om jag kunde ordna en till honom. 
Jag fann detta troligt och frågade 
då efter hans huvudstorlek. ”Jag har 
storlek 60”, sa Joe. Det verkade för 
mig som denna storlek var tagen 
helt ur luften, då en normalstorlek 
var 54–55. Han insisterade dock och 
jag lämnade in beställningen till min 
moder, som också ifrågasatte stor-

leksmåttet. Det visade sig till sist att 
det var riktigt. Han hade dessutom 
en förklaring till varför det var bra 
med ett stort huvud: ”Du förstår att 
stort huvud rymmer en stor hjärna, 
medan det i ett litet huvud endast 
finns plats för en liten hjärna”, sa 
Joe och log. Han hade en stor hjärna 
kopplad till ett stort hjärta.

Mitt i denna kepsdiskussion, som 
pågick på polishusets innergård, an-
lände polisöverintendenten Gustaf 
Andersson på cykel, även han ville 
lämna in en kepsbeställning. Hans 
huvudstorlek var 55 och jag tittade 
omedelbart på Joe för att få hans be-
dömning om hjärnstorlek. Denna ute-
blev, men någon kommentar måste 
han ju trots allt lämna och den kom: 
”Säg till din mor att hon utesluter 
svettremmen på hans keps”. Gustaf 

log åt kommentaren och fick seder-
mera sin keps, med svettrem.

Knut var en mycket duktig skytt 
och ingick i MPGI:s skyttelag som på 
den tiden bestod av skickliga skyttar 
som Evert Bramhed, Sten Winkler, 
Karl-Olof Karlsson, Stig ”Tomhylsan” 
Tymark m fl. Han behärskade de fles-
ta handeldvapen till fullo och var där-
för en tillgång för skyttesektionen.

Hans mångsidighet med vapen 
gjorde honom till en duglig instruk-
tör och pedagog då det gällde skytte. 
Vi är nog en del som kommer ihåg en 
händelse från en tjänsteskjutning på 
höstkanten med lite ruggigt väder. 
Någon av deltagarna hade i anled-
ning av detta iklätt sig en pälsmössa 
för att hålla huvudet varmt. Precis 
som Joe gav eldkommandot kom det 
en vind som slet pälsmössan av del-

Revolver Joe som kollegan, 
vännen och porträtteckna-
ren, Kjell Bengtsson, upp-
fattade honom.
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tagaren vilket fick till följd att dennes 
första skott i ren distraktion hamna-
de intill den bortrullande pälsmös-
san. I stället för att göra en stor sak av 
detta så var Joes kommentar denna: 
”Ge den en ärta till, den lever ännu”. 
Pedagogik, eller?

Vi genomförde en tjänsteskjutning 
som fältskjutning i ett skogsområ-
de som heter Asbjer och som ligger 
strax söder om Svedala. Deltagarna 
skjutsades i buss, en omgång på för-
middagen och en omgång på efter-
middagen. Under tiden som bussen 
var iväg för detta byte så fick vi en 
väl tilltagen lunch på c:a 1,5 timme. 
Ortens idrottsstuga utgjorde sam-
lingsplats och vår uppehållsplats. Där 
avnjöt vi vår medhavda lunch och 
resten av lunchtiden spelades det 
vanligen kort. Detta spel utfördes un-
der sedvanligt bankande i bordet och 
högljudda utbrott av benämningar på 
motspelarna som inte lämpar sig för 
tryck. Joe deltog inte i kortspelet utan 
skulle idka skönhetssömn. Denna 
sömn utfördes på ett par samman-

ställda stolar men stördes kraftigt av 
vårt kortspelande. Vi, jag tror det var 
Per-Åke Persson, Anders Nord, jag 
själv och någon till, blev vid ett fler-
tal tillfällen under dessa veckor som 
skjutningarna pågick, kraftigt till-
sagda av den skönhetssovande Re-
volver-Joe: ”Idioter, kan ni inte hålla 
truten så får ni lämna lokalen så jag 
kan få min ro”.

Nu var det dags för sammansvärj-
ning, vi kände oss trampade på tårna. 
Vi hade alla kännedom, även Joe, att 
vi endera dagen under det att skjut-
ningarna pågick skulle få besök av 
polismästaren, vid detta tillfälle Ber-
til Finnberg. Vi spolingar bestämde 
nu att vi på något vis skulle utnyttja 
detta tillfälle till hämnd, men hur? 
Det löste sig själv. En lunch när vi 
tysta satt och spelade kort såg en av 
oss en svart Mercedes på ingång på 
skogsvägen. Vi förstod genast vad 
som var på gång. Joe skönhetssov på 
sina stolar, ljudligt snarkande. På en 
given signal hoppade vi ut genom ett 
fönster på baksidan av stugan och 

lämnade den snarkande Joe. Ute på 
baksidan hade vi reservfigurer som 
vi genast började greja med, någon av 
oss fick tag i en hammare och började 
spika på figurerna trots att det inte 
behövdes.

På framsidan av stugan gör polis-
mästare Bertil Finnberg och polisin-
tendent Gunnar Rostberg (själv en 
duktig skytt) entré in till den snar-
kande Joe som väcks av sina gäster. 
Vi spikar så in i h-vete på baksidan. 
Joe har i efterhand berättat om re-
plikskiftet mellan honom och polis-
mästaren. Detta skulle i stort ha gått 
ut på olämpligheten av att en arbets-
ledare ligger och sover och låter sina 
underhuggare arbeta, t o m under 
lunchen, samt att detta inte skulle få 
upprepas. Hämnden klar! Joes reak-
tion på vårt agerande: ”Innan trodde 
jag bara att ni var idioter, men nu vet 
jag att ni är det”.

Vid skjutningarna förekom för-
säljning av kaffe, frallor, läsk och go-
dis. Även lotteriförsäljning förekom. 
Vinsten av denna försäljning skulle 
användas till en avslutningsfest för 
ledare och instruktörer. Under denna 
tidsperiod trafikerades fortfarande 
Öresund av flertalet passagerarbåtar 
mellan Malmö och Köpenhamn. På 
dessa serverades både god mat och 
dricka till facila priser. Detta utnytt-
jade vi naturligtvis. Vid en sådan resa 
deltog Arne Sjöö som varit ledare för 
skjutningarna och Knut Hansson 
som hans assistent och som resele-
dare för oss instruktörer.

I högsätet vid bordet satt dessa 
båda proselyter och styrde och ställ-
de över beställningen. Stort sillbord, 
2 sexor snaps vardera till herrar Sjöö 
och Hansson och vars en 4 cl snaps till 
”ungdomarna, dom tål inte mer” samt 
öl. Sedan blev det kaffe med tillbehör 
på hemresan till Malmö. Nåväl, när vi 
stod i hamnen i Malmö tyckte Anders 
Nord att det skulle vara trevligt om 
sällskapet kunde anta en inbjudan 
till hans bostad för en liten kvälls-
vickning. Vad fru Nord tyckte om det-
ta ägnades inte en tanke. Jag kan nog 
påstå att stämningen blev lite tryckt 
då vi anlände till bostaden, men det 
ordnade till sig till slut. Arne Sjöö och 
Knut Hansson gjorde allt i sin makt 
för att blidka fru Nord och lyckades 
delvis. Nu bestämde inte firma Sjöö/
Hansson längre över kvantiteten i 
glasen, detta skötte Anders med den 
äran. I slutet av denna sammankomst 
kom Sjöö med förslaget: ”I kväll kan vi 

Knut Hansson, den gemytlige skjutinstruktören. Foto: Rudolf Rosengren
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vara du med varandra, men i morgon 
är det som vanligt igen”. Detta var 
dessutom allvarligt menat. 

För att lämna skjutandet och pra-
ta om något annat kan jag meddela 
att jag köpte en bil av Joe en gång för 
längesedan. Den bästa bil som gick 
att komma över för pengar, enligt Joe. 
Det dröjde inte länge förrän det dök 
upp det ena felet efter det andra. Till 
sist kunde man se rakt ner på körba-
nan genom golvet. Jag tog ett allvar-
ligt snack med bilförsäljare Hansson. 
Inga problem sa denne, jag känner 
en utomordentligt skicklig och billig 
reparatör. Sagt och gjort, jag lämna-
de in bilen till denne skicklige bilre-
paratör med uppgift att täta till öpp-
ningarna i chassit. En dag ringer den 
”Skicklige” och säger att bilen är klar. 
Då jag hämtar bilen tycker jag att det 
luktar konstigt i kupén. Jag frågar då 
vad detta kan bero på. ”Det började 
brinna lite då jag svetsade, men det 
kommer att lufta ut efter hand”. Det 
luftade aldrig ur och jag kunde aldrig 
bjuda någon på skjuts i den brand-
luktande bilen. Jag tog ett nytt snack 
med herr Hansson angående hans 
skicklige reparatör. Allmänna rekla-
mationsnämnden fanns inte på den 
tiden, men om så varit fallet hade den 
säkert ej kunnat hjälpa mig. Den ak-
tuella bilen var en gammal Saab som 
hade kostat mig 500 SEK i inköp och 
såld i befintligt skick. Den gode Knut 
Hansson visste inte ett skit om bilar, 
detta till trots skaffade han på sena-
re år en Mercedes av god kvalitet. Det 
kan vara förtjänsten från korvkios-
ken han öppnade som spände i plån-
boken och öppnade för detta inköp.

Det finns mycket mer att sätta på 
pränt om denne man. Vi är många 
inom polisen som träffat på honom 
under tiden 1960–70-tal, säkert alla 
som deltog i de obligatoriska tjänste-
skjutningarna. Vi möttes då av den 
positiva och vänliga aura som omgav 
honom samt hans humor som aldrig 
blev personkränkande. Jag minns en 
gång jag mötte honom i polishusets 
korridor och jag slängde helt oöver-
tänkt en fråga till honom: ”Tjänare 
Joe, hur får du egentligen tiden att 
gå”. Det kom ett snabbt svar:” Du, när 
jag såg dig där borta i korridoren så 
tänkte jag fråga dig samma sak, men 
då tänkte jag att det har jag inte med 
att göra”. Ridå!

Tyvärr drabbades Knut ”Revol-
ver-Joe” Hansson av en sjukdom som 
ändade hans liv alldeles för tidigt. 

Sista gången jag träffade honom var 
i polishusets restaurant på David-
hallstorg, han var något märkt av sin 
sjukdom men hade kvar sin gamla 
humor och sin syn på livet. Jag satte 
mig ner och pratade med honom och 
allt kändes som i gamla tider. När jag 
reste mig för att gå såg han mig i ögo-
nen och travesterade ett gammalt 

känt uttryck: ”Ryktet om min död är 
överdrivet”. Då knöt sig något inom 
mig.
Knut Hansson, var du än hamnade 
efter jordelivet; jag är fullständigt 
övertygad om att du på alla sätt har 
berikat din omgivning.

KGH, Kjell Henriksson

Familjelycka med kära hustrun Inger. Foto: Stefan Flintberg fd Hansson
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Cherstin Juhlin
– Författare och fd polis

”Jag blev pensionär 2013, och har nu mindre tid för att skriva” 
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Här presenteras vinstboken i 
tävlingen ”Finn fem fel”. 

Titel: Collage
Författare: Cherstin Juhlin
Förlag: Recito förlag
www.litenupplaga.se
www.cherstinjuhlin.se
ISBN: 978-91-7517-784-7

Om  boken: Nya ledtrådar dy-
ker upp i ett femton år gammalt 
ärende - Österlenkonstnären 
Frank Berger som försvann i 
Nice 1999. Hans sambo Maya 
kontaktar nu polisen med an-
ledning av ett inbrott i Franks 
sjöbod, i Kivik. Men varför är 
hon så bitchig, och mer intres-
serad av de försvunna tavlorna 
än av Frank? Kan man lita på 
vad en äldre man, och granne 
till Maya, säger? Och vad var det 

som hände på stranden, för tret-
tio år sen?

Om  författaren: Med 30 år 
som polis, varav 20 på krimjour-
en, vet hon en hel del om brott. 
Cherstin Juhlin är numera pen-
sionär, vilket hon trodde skulle 
innebära att hon skulle kunna 
lägga än mer tid på författarska-
pet, men så har det inte blivit.  
Brist på tid i vardagen är något 
många pensionärer känner igen. 
Hon skriver allt från noveller till 
låttexter, och romaner. Fotogra-
fi, film och resor är andra stora 
intressen, samt naturligtvis fa-
miljen. Detta är hennes tredje 
bok, alla utgivna på Recito För-
lag. Collage finns att köpa hos de 
välkända nätbokhandlarna.

I samarbete med: Mediahuset i Göteborg AB

Boktipset

Foto: Gith Hanzon

Det känns klichéaktigt och säga att 
jag har skrivit hela livet. Även om 
det stämmer så tog det fart 2008 
när jag vann ett kapitel i en roman-
tävling på nätet. Författaren Johan 
Theorin var handledare, och sena-
re blev jag faktagranskare av polis-
arbetet i några av hans böcker. Han 
peppade mig att fortsätta skriva 
själv. 

Jag plockade fram ett påbörjat, ”vi-
lande” bokmanus – det hade legat tre 
år i en byrålåda – och gjorde klar för-
sta boken, ANAGRAM (2011), i trilo-
gin om polisinspektör Annika Vester. 

Jag har av någon anledning velat bli 
polis sedan jag var ung, men det dröj-
de tills jag var trettiofem, då mina tre 
barn började bli stora. Jag blev pensi-
onär 2013, och har nu mindre tid för 
att skriva! 

Som polis har jag många historier i 
huvudet – både sanna och påhittade 
– och därför innehåller min trilogi en 
blandning av fantasi och verklighet. 
Jag skriver gärna om våld i relationer, 
och har stor empati för utsatta kvin-

nor även om män också utsätts för 
våldshandlingar av hemska kvinnor.

Som utredare på Kriminaljouren, 
under tjugo år, har jag koll på utred-
ningsarbetet, och känner att det är 
viktigt att få till det på ett rätt sätt 
– inget påhitt – så att läsaren känner 
sig trygg i den biten. 1995-96 gick jag 
kursen Rättspsykologi, på Högskolan 
i Kristianstad, och skrev som slutarbe-
te ”Våld mot kvinnor i svenska hem.” 
Många undrar om jag är Annika, men 
det är inte alls säkert, hahaha! 

1989 kom jag och kollegan till plat-
sen där lilla Heléne från Hörby hitta-
des. Detta beskrivs i ett kapitel i min 
bok BRYGGAN (2013), samt att jag vä-
ver in delar av mordet på min dotters 
väninna, 2004, i annat kapitel. Det 
skedde drygt en kilometer från där 
jag bor. Eva mördades, och därefter 
sattes hennes hus i brand. Detta är 
fortfarande en ohygglig händelse – 
då mördaren inte är gripen.

COLLAGE är varken blodig eller hård-
kokt, men har två ganska spännande 
historier som Annika Vester trasslar 

in sig i. En ung flicka mördas, av helt 
obegripliga skäl, och en konstnär för-
svann i Nice för femton år sen. Hans 
bitchiga och pengagalna sambo rör 
nu runt i grytan.

Text: Cherstin Juhlin

Information:

Johan Theorin är född 1963 i Gö-
teborg och uppvuxen i Nora och 
på Öland. Han var journalist och 
skrev noveller i olika tidningar och 
antologier innan han romandebu-
terade 2007 med Skumtimmen, 
som hyllades av både läsare och 
kritiker. Skumtimmen utsågs 2007 
till årets bästa kriminalromande-
but av Svenska deckarakademin.
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Malmö i sitt esse
Ett Halmstad i sitt vädermässiga esse fick bli revanschen 
för en sjukling som missat Göteborgsvarvet.

När man inser att polis-SM i terränglöpning är samtidigt 
som man är på hemmaplan under semestern, så kan man 
inte missa chansen att ställa upp. Ett mail till tävlingsled-
ningen i sista minuten och sen var man anmäld.

Malmökollegan Karl Dannestam, som har gått från klar-
het till klarhet i tävlingar under året, var sedan tidiga-
re anmäld. Det gjorde att man taggade till extra mycket. 
Scouting innan tävling tydde på starka medaljchanser för 
oss båda. Hälften av deltagarna var från lokalområdet och 
längst resande var en polis ifrån Dalarna.

På tävlingsdagen blev man väl mottagen av arrangörer-
na från Halmstadpolisen som bjöd på diverse sportdryck, 

energitillskott och återhämtning efter loppet.
Att kalla tävlingen för terränglopp är att ta i. Första 

halvan var mestadels asfalt med inslag av grusstig liksom 
avslutande kilometrar längs stranden. Direkt vid starten 
kutade Dannestam iväg och fick ett försprång till under-
tecknad på ungefär hundra meter, men sen höll han sig 
inom synhåll.

Halvvägs genom loppet kom en kort backe och i sam-
band med den såg jag också Dannestam för sista gången. 
Dannestam visade sig vara lite starkare på de mjukare 
och mer tekniska sandstigarna. Jag försökte att hålla mitt 
tempo men vinden låg på från havet och jag tappade någ-
ra sekunder i fart.

Mot slutet blev det löpvänligt igen, med både lä bland 
träden och bredare stig och mitt tempo gick upp för en fin 
avslutning. En spurt i mål och väl där så välkomnades jag 
av Dannestam som hade dragit målsnöret halvminuten 
innan. Min egen prestation blev nytt personbästa på mi-
len med 14 sekunder mot försommarens Malmömilen.

Två starka Malmölöpare i varsin åldersklass gav även 
två guld i polis-SM. Dock med det bitterljuva att det är den 
äldste av de båda som var snabbast (den här gången).

Avsaknaden av att inte få medaljen direkt när man klev 
upp på pallen spelade ingen roll för de båda löparna som 
sken ikapp med solen.

Fotnot: Polis-SM i Terränglöpning har senaste åren ar-
rangerats av Halmstadpolisen i samband med Prinsens 
minne. Polis-SM är 10 km och Prinsens minne är även en 
halvmaraton som går från Aleskogen i Halmstad ut till 
Tylösand och tillbaka. Vinnaren på halvmaran var ing-
en mindre än Mustafa Mohamed, en av Sveriges främsta 
långdistanslöpare.

Christoffer Andersson

 
Malmö dominerade Halmstad
Det har inte precis regnat SM-guld över Malmö i löpsam-
manhang de senaste åren. Vårt avflyttade löparvirtuos 
Ola Åkesson, som valt Stockholm framför sydligare bredd-
grader, och vår krutgubbe Sven Persson är de enda som 
levererat några ädlare medaljer till Malmös finest senaste 
decenniet.

Årets polis-SM över 10 km terräng löpning under Prin-
sens minne i Halmstad 15/8 skulle dock ändra på det.

Två startande tog sina första guld och därmed dubbelt 
upp av den ädlaste valören för Malmös räkning. Efter att 
ha slagit till med karriärens i särklass värsta vägging mis-
sade eder undertecknade och tillika guldfavorit, inspektör 
Dannestam, helt och hållet medalj och lyckades endast 
skörda bitter blodsmak under Göteborgsvarvet i våras.

Tjurskalligt ställdes det revanschsugna siktet in på 

Polis–SM i terränglöpning
 den 15 augusti 2015

Christoffer Andersson, en nöjd vinnare i H21-klassen.
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Prinsens minne och favoritdistansen 10 km för att ge året 
ett skimmer av guld. Kort inför avresan mot Halmstad 
kunde även kollegan Andersson övertygas om att ordna 
startplats och därmed mönstrade Malmö på två starka 
distanslöpare mot ett i huvudsak västkustskt motstånd.

Dagen till ära sken solen som för att ta igen en svunnen 
sommar och kustvinden var inte långt efter i styrka. Un-
der samlingen inför start syntes några hyfsat starka löpa-
re från andra härader men Malmö fick ödmjukt ikläda sig 
favoritskapet för dagen.

Prinsens minne kallas förvisso terränglopp men första 
delen löps främst på asfalt, därefter följer i flacka stigar, 

en hyfsad snabblöpt mil därmed. Några snabba inledning-
skilometer för att skaffa sig lucka bakåt föreföll vara en 
god taktik och så löptes även loppet av inspektör Dannes-
tam som snabbt konstaterade en stor ledning och kunde 
redan vid vätskekontrollen efter halva distansen fokuse-
ra på att bevaka guldledningen och sista biten slå sarg-ut 
i defilerande stil.

Gammal visade sig, som oftast, vara äldst och snabbast 
av alla uniformerade deltagare blev även H35-segraren. 
Kort därpå följde sista-minuten-anmälde Andersson som 
halvminuten efter var andra konstapel i mål; en dubbel 
främstapostering efter att ha varit i ohotade loppet ige-
nom således.

Malmö hade därmed återtagit förlorad mark och är nu-
mer en kraft att räkna med i löpsammanhang.

Karl Dannestam

Resultat: SPM i terränglöpning, Halmstad 15 augusti 2015
Arrangör: Halmstadpolisens Idrotts- och Skytteförening

H21 Namn Polisidrottsförening Tid
1 Christoffer Andersson Malmö 39,32
2 Marcus Lindh Göteborg 39,59
3 Nicholas Johansson Falkenberg 41,33
H35
1 Karl Dannestam Malmö 39,05
2 Mattias Andersson Falun 42,12
3 Mattias Zetterström Halmstad 44,20
4 Stefan Johansson Halmstad 1,05,08
H45
1 Mikael Sjöstedt Stockholm 41,57
2 Mikael Andersson Göteborg 47,57
3 Marko Nelleholt Halmstad 50,06
4 Marko Pantsar Ljungby/Växjö? 50,41
5 Gustav Bengtsson Halmstad 1,00,41
D21 (ej spm-status)
1 Hanna Arnell Varberg 48,46
D35
1 Helén Stenbeck Halmstad 58,51
2 Johanna Hassel Halmstad 1,01,07
3 Linda Örn Halmstad 1,06,36
D40
1 Sofia Andersson Falkenberg 48,32
2 Maria Thygesen Växjö 57,4
D45
1 Pernilla Wetterskog Göteborg 49,18
2 Linda Bengtsson Halmstad 1,18,33
D50
1 Helena Lindholm Växjö 1,03,13

Vinnare i olika klasser.

Karl Dannestam springer för seger i H35-klassen.
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”Sista konserten med Polisens Musik-
kår Skåne och den första konserten 
med Polisens Musikkår Region Syd.”

Så inledde Jarl Holmström ju bi le-
ums  talet när andra avdelningen av 
musikkårens konsert skulle börja och 
samtidigt bytte man gähängen på 
notställen med den nya texten på.

Polisens Musikkår hann med att 
fylla 50 år innan det var dags att byta 
namn igen.

Ur en gammal handskriven bok, 
funnen i polishusets källare, går det 
att läsa följande protokoll från MAL-
MÖ POLISMÄNS MUSIKKÅRS verk-
samhet:

”På initiativ af poliskonstapeln A 
Berg och på af honom utfärdad kal-
lelse sammanträdde några för musik 
intresserade polismän å 1 distriktets 
samlingsrum den 4 april 1906 kl. 6 
eftm. I ett kortare anförande af herr 
Berg betonades nyttan och nöjet af att 
poliskåren i likhet med en del andra 
kårer inom sig ägde en egen musikkår.

År 2006 firade musikkåren 
100-årsjubileum och nu firar vi 
50-årsjubileum? Varför blir vi då helt 
plötsligt 59 år yngre? Det finns alltid 
en akademisk orsak när man verkar 
inom den offentliga sektorn som he-
ter omorganisation.

Musikkåren 1906 – 2015
1906 startade Malmö Polismans Mu-
sikkår. 1913 bildades Helsingborgs 
Polisorkester, 1935 tillkom en strå-
kensemble i Malmö – Malmöpolisen 
Stråkorkester och 1965 bildades Mal-
möpolisens Musikkår. I samband med 
att polisen i Skåne blev en egen myn-
dighet slogs Helsingborgs Polisorkes-
ter och Malmö-polisens Musikkår sam-
man till Polisens Musikkår Skåne.

Då var det dags för ett nytt jubi-
leum – 50 år. En jubileumskonsert till-
hör rutinerna men var skall den gå av 
stapeln? Vi enades om att Palladium 
är en lagom stor konsertsal.

Palladium byggdes 1920 och var 
från början för teater och film. De mo-
numentala takmålningar av Edmund 
Stoltz i salongen, föreställer ”Forn-
tid”, ”Medeltid”, ”Nutid. Palladium 
fungerade även som konsertlokal och 

gästades av artister som komikerpa-
ret Helan och Halvan, operasångaren 
Jussi Björling, Alice Babs, teatergäst-
spel från London med mera. Före 
1944 (när Malmö stadsteater/Malmö 
Opera öppnades) hölls konserter med 
Malmö symfoniorkester i lokalen, 
som på så sätt var en föregångare till 
Malmö konserthus. 1983 slog även 
Carola Häggkvist igenom här i Melo-
difestivalen med låten ”Främling”.

Spännande musik till spännande 
arrangemang och inget var lättare än 
det andra därför tog vi in experthjälp.

Torgny Hanson, experthjälp
är musikinspektör och dirigent inom 
Försvarsmusiken med Överstelöjt-
nants grad. Han började spela kornett 
i Malmös frälsningsarmékår redan 
vid elva års ålder, och blev vice musik-
mästare vid sexton års ålder. Torgny 
Hanson har sedan år 2013 en egen 
symfonisk blåsorkester, Torgny Han-
son Wind Orchestra, som består av 
både yrkes- och amatörmusiker. Den-
na orkester räknas som en av Europas 
bästa symfoniska blåsorkestrar.

I denna orkester hittar man för-
utom Torgny Hansson flera musiker 
som även tillhör Polisens musikkår. 
Bl.a. annat musikkårens dirigent Kjell 
Olsson. Första helgen i oktober bjöd 

man in Torgny Hansson att repetera 
orkestern. Även om vår egen dirigent 
är duktig på att lära ut så lyssnar man 
oftast mer på en gästdirigent och ex-
pert och får ny syn på noterna som 
skall spelas. I två hela dagar talade 
han om hur det skulle låta och hur 
viktigt det var att bara lyssna på mu-
sikledaren.

Konsert på Palladium
Prick klockan 16.00 släcktes ljuset 
i salongen och från scenen hördes 
en virvel av trummor och efterhand 
hördes brass och klarinetter innan 
resten av musikkåren tillsammans 
spelade Georges Gershwins Strike up 
the band.

Bertil Ahlberg från Söderslätt, som 
han själv berättade, var konferencier 
och lovade fina priser till den som kom 
närmast antalet melodier man kände 
igen i nästa musikstycke som är ett 
potpurri ihopsatt av Harold L. Walters. 
Instant Consert heter stycket och pu-
bliken gissade på allt från 22 till 33 
låtar men det finns inget riktigt facit 
fortsatte Bertil så inga priser utgick.

Nur wer die Sehnsucht kennt skri-
ven av Peter Tjajkovskij har bl.a. 
sjungits in av Frank Sinatra men da-
gens solist Anton Haväng spelade så 
vackert på sin Bariton och inte ett öga 
var torrt. Några av Puccinis vackras-
te musik spelades och man satt bara 
och väntade på att de tre tenorerna 
skulle komma in och sjunga med. 
Men i denna konsert fanns inga gä-
startister utan det var musikkårens 
egna artister som fick uppträda och 
Kerstin Lindmark gjorde en fantas-
tisk insats i det svåra klarinett solot.

Sven Arnberg var nästa solist och 
vi fick höra hans trombone I det för-
häxade ekot – Das verhexte echo. Det 
var som att förflytta sig till Österrike 
och tänka sig att man sitter en kväll 
på ett Gasthaus dricker Jägertee och 
bara njuter av ett tyrolerband.

 Första avdelningen avslutades 
med filmmusik. Ur filmen The Mu-
sic Man spelades 76 Tromboner. Här 
fick trumsektionen visa hur trummor 
ska låta när man spelar amerikansk 
filmmusik och fick hela scenen för 

50-års jubileum med
Polisens Musikkår Skåne

Per Jystrand står och välkomnar vid Palla-
diums entré. Foto: Annika Cederlund 
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sig själv tills visselpipans kraft ljöd 
genom hela salongen och de fem 
trombonisterna förberedde sig för att 
spela lika kraftfullt som de 76 trom-
bonerna i filmen.

Andra avdelningen inleddes med 
att Jarl Holmström, biträdande Regi-
onpolismästare, berättade att han 
hade ett förflutet som trumpetare i 
musikkåren och det var en glädje för 
honom att avsluta den gamla musik-
kåren och samtidigt inviga den nya 
musikkåren samtidigt som han gratu-
lerade till de 50 åren musikkåren fun-
nits som Polisens musikkår Skåne.

Captain America fick inleda andra 
avdelingen. Ett pampigt jubileums-
stycke kunde man tycka fast att det 
var amerikansk filmmusik. Dags för 

trummorna igen. Även trummisar-
na var fem man starkt och nu blir 
det sydamerikansk musik som skall 
få alla på Palladium att gunga med i 
sambatakter. Latin Amerikan Fever 
som var ett knippe kända låtar från 
sydamerika.

Arne Nerius på altsax och Sven Arn-
berg på sin trombone får vi lyssna till i 
det vackra valsnummer ur en jazzsvit 
av Sjostakovitj. En rysk kompositör 
som bröt en del mot de gamla ryska 
kompositörernas musik. Vals nr 2.

Die beiden kleinen Finken, Anni-
ka Pennanen och Christina Hängsel 
på var sin Piccolaflöjt visar när två 
finkar vill överglänsa varandra när 
de slåss om en hanne. En och annan 
kunde få sin släng av drillen när bo-
finken Christina flög förbi publiken 
och orkestern tills hon träffar den 
andra bofinken, Annika, som hon 
näbbhöggs med. Ett roligt och mycket 
uppskattat stycke som sällan spelas.

Adam Oehlenslaeger var en dansk 
författare som skrev många dikter 
och en av dem blev tonsatt av den 
store dansken Carl Nielsen och fick 
namnet Underlige aftenlufte. Ar-
rangemangen är gjort av Stig Gus-
tafsson som själv var en stor musiker 
inom blåsmusiken.

Highlights from Chess. Musiken 
skrevs av B. Ulvaeus och B. Anders-
son. Tim Rice har skrivit texterna. 
Johan de Meij har skrivit detta fantas-
tiska arrangemang som innehåller 
det mesta ur Chess som handlar om 
två stormästare som spelar schack. 
Vi fick bl.a höra Kerstin Lindmark 
spela klarinett.

Oblivion. Astor Piazzolla var Ban-
doneonspelare i världsklass och 
han introducerade begreppet Tango 
Nuevo. En Argentinskt tango med 
många turer. Till en film om Carl IV 
gjordes denna tango som Vår egen 
dirigent, Kjell Olsson, var solist i. Att 
han varit soloklarinettist i Malmö 
symfoniorkester hördes direkt och 
orkestern spelade med sådan glans 
att klarinetten smekte varenda öra 
på Palladium.

Dagens sista nummer säger man 
alltid och har ett par låtar till i bakfick-
an men det sista numret som fanns i 
programbladet var Italia av Sam Ryd-
berg. Han är ju en av marschkungar-
na och det blev ett riktigt pampigt 
slut på vår konsert fast… När Gam-
malpolisen Per Jydstrand reste sig 
upp blev applåderna ännu starkare 
och då tog vi fram det som fanns i 
bakfickan. POLISKONSTAPELN. Här 
är polisen som mitt i gatan står fast 
Per han stod mitt i salongen när si-
rener och blåljud hördes från scenen 
och alla sjöng med i refrängen på här 
är polisen som mitt i gatan står. Su-
perglädje vill jag skriva.

Hottenanny är en blandning av 
gospel, reel och lite dixielandmusik 
från den Amerikanska södern. Spel-
ningen avslutades med Down by the 
Riverside där varje instrumentsek-
tion reste sig upp när de fick ett solo 
och blev stående till alla fått spela. 
Orkestern stod upp och publiken stod 
upp. Vilket härlig avslutning på mu-
sikkårens 50-årsjubileum.

Kjell-Arne Friberg
Jarl Holmström, biträdande regionchef, 
region syd. Foto: Tomas Brodin

 Foto: Tomas Brodin
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57:e upplagan av Kullaloppet genomfördes i bra väder med 
322 deltagare. Kullaloppet är ett av Skånes äldsta mo-
tionslopp med start och mål på Kulla nöjesplats i Rörum 
på det natursköna Österlen. Nöjesplatsen är en av Sveri-
ges äldsta som har anor från 1850-talet, och har fortfa-
rande utan avbrott dans till kända orkestrar varje sommar 
och drivs av Rörums idrottsförening. Numera i samarbete 
med SAIF beträffande Kullaloppet. Loppet består av ett 
landsvägslopp på 11 km och ett i skön natur och kuperat 
skogslopp på 5,2 km.

Simrishamnspolisens IF ställde upp med 2 deltagare på 
5,2 km. Tommy Lundwall plats 75 tid 33,26 Bengt Anders-
son plats 85 tid 38.15.

Text och foto Bengt Andersson

Kullaloppet 2015

Vill bara säga stort tack för din hjälp 
med att lägga in reportaget och foton 
om vår utflyktsresa så att det kom 
i tryck i tidningen. Vi i styrelsen har 
fått fin respons från medlemmarna 
att de har blivit uppmärksammade 
i tidningen. Det är även fin PR för 
oss som jobbar med olika aktiviteter 
inom föreningen och det skapar in-
tresse för att värva nya medlemmar.

Hälsningar Helen Börjesson
sekreterare i

Kristianstadspolisens Veteranförening

Det kom ett mejl

Bengt Andersson 
och
Tommy Lundwall.
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Den som läser Skånepolisen Sport & Fritid regelbundet 
har nog inte missat att golfen är en sport som engagerar 
många polisanställda.

Inom myndigheten har vi två stycken aktiva golftourer.

MPGI:s golfsektion:
Sektionen bildades 1976 av Holger Hervén, Jörgen Mår-
tensson och Bertil Pettersson. Sedan starten har sek-
tionen bedrivit tävlingsgolf i form av månadstävlingar, 
klubbmästerskap o.s.v. Sedan 1979 har sektionen haft en 
årlig golftävling mot Stockholm och Göteborg. Det har även 
förekommit utbyte med andra länder.

15-20 spelare representerar årligen MPGI i Polis-SM.
Sektionen har egen styrelse och budget.
Golfsektionen har cirka 60 medlemmar.

Ditec-touren (LKC-touren)
LKC-touren bildades 1989 av Mats Lindh och Anders 
Lundqvist.

För några år sedan bytte LKC-touren namn till Di-
tec-touren och från början kom medlemmarna (cirka 26 
st) endast från utsättning A. Utsättningen spelade då 
golf på deras gemensamma fridagar. Dagens medlemmar 
kommer från olika sektioner/avdelningar. Även icke po-
lisanställda är välkomna att deltaga. Di tec-touren har vid 
dagens datum cirka 35 aktiva medlemmar. Under året har 
touren 24 st. ”månadstävlingar”.

Inom myndigheten finns det även avdelningar/sektio-
ner som bedriver någon form av tävlingsgolf.

Ny tävling startas
År 2009 föreslog styrelsen i MPGI:s golfsektion att 
 MPGI-touren och dåvarande LKC-touren skulle ha en årlig 
tävling mot varandra. Namnet på tävlingen kom att heta 
The Cup of the Cops.

Anledningen till att MPGI startade denna tävling var att 
spelarna i de båda tourerna skulle lära känna varandra. 
Detta har lyckats och trots att tävlingen har stor prestige 
har det alltid varit ett bra kamratskap och god stämning.

Vi har levt upp till det gamla talesättet att idrotten skall 
förbrödra.

The Cup of the Cops spelas enligt Ryder Cups-model-
len. Detta innebär att tävlingen avgörs genom matchspel. 
Varje lag består av 8 spelare. För den oinvigde innebär det 
att en spelare/ lag kan vinna hålet, dela hålet eller förlora 
hålet. Tävlingen avgörs på 36 hål. På förmiddagen spelas 
en 2-manna sqramble och på eftermiddagen är det singel-
spel. Vi spelar om sammanlagt 12 poäng.

Årets tävling
Årets tävling avgjordes på Landskrona GK, Erikstorpsba-
nan.

Tisdagen den 8 september var en solig och varm dag 
och alla var överens om att förutsättningen för en härlig 
golfdag var perfekt.

Första start var kl. 08.00 och bestod av Göran Wahlberg/
Åke Löwqvist/Ditec tour och Lena Öbrink/Jens Wahlman/
MPGI-tour.

Det kan nämnas att Göran Wahlberg, som är pensione-
rad polis, har uppnått den mogna åldern av 75 år. Trots 
åldern är Göran en duktig golfare och lämnar sällan golf-
banan som förlorare.

Göran och Åke som är några år yngre än Göran, visade 
att gammal är äldst och segrande på hål 17.

När de 4 matcherna var avgjorda visade det sig att Di-
tec-tour tagit ledningen med 3–1.

I MPGI-tour laget var det endast Ola Wahlberg (son till 
Göran ) och Christian som stod som segrare.

Under lunchen, som intogs på intilliggande restaurang, 
kunde man märka en viss nervositet från båda lagen. 
Skulle Ditec-tour vinna och erövra vandringspriset för 
första gången eller skulle MPGI-tour som vanligt hämta in 
Ditec-tours försprång. Detta fenomen har nämligen skett 
ett antal gånger, tidigare år.

Eftermiddagens 8 singelmatcher visade sig vara mycket 
jämna och spännande.

När samtliga matcher var avslutade kunde man konsta-
tera att Ditec-tour hade spelat bra och hade varit mycket 
nära en slutseger.

I 2 av de 8 matcherna hade MPGI-touren, på ett osanno-
likt sätt, vänt en solklar förlust till ett oavgjort resultat.

I singelmatcherna tog MPGI-tour 5 poäng och Ditec-tour 
3 poäng vilket gjorde att slutresultatet blev 6-6 vilket 
innebär att MPGI-tour får behålla vandringspriset ytter-
ligare ett år.

Nu ser vi framåt nästa års tävling och jag är övertygad 
om att denna tävling kommer att bli lika trevlig och spän-
nande som årets.

En stolt lagledare för MPGI-touren.
Mats Hansson

 The Cup of the Cops
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”Fore”

Stefan ”Stiffe” Nord.

Mats Hansson, ”champ” i årets MPGI-tour.

Jag undrar hur många gånger det har 
skrikits ”fore” under årets golftäv-
lingar i MPGI-touren. Själv känns det 
som om jag har vrålat det ett oändligt 
antal gånger efter att den lilla vita 
bollen åkt åt ett helt annat håll än dit 
jag hade tänkt mig.

En som definitivt inte skrikit det 
speciellt många gånger är Mats 
Hansson som än en gång kan titulera 
sig ”champ” i 2015 års MPGI-tour. Se-
gern var ohotad även om det inför de 
sista tävlingarna fanns en teoretisk 
möjlighet för ett par stycken att kom-
ma ikapp. När den sista tävlingen gick 
av stapeln på Malmö golfbana den 8 
oktober stod det dock klart att Mats 
än en gång hade lagt övriga fältet 
bakom sig. Stort Grattis till Mats och 
även till Paul Johnsson och Anders 
”Pinnen ” Nilsson som också ham-
nade på prispallen som 2:a och 3:a i 
nämnd ordning.

För Anders del innebär det att han 
gör premiär på en av godbitarna un-
der nästa år, nämligen 3-stads som 
är en tävling mellan Malmö–Göte-
borg–Stockholm där man tävlar i 
8-mannalag under tre dagar i slutet 
av april. Tävlingsformen är så kall-
lat matchspel och kvalificera sig gör 
man genom att placera sig i de högre 
regionerna i MPGI-touren under före-
gående år. Resultatet i den tävlingen 
har varit haltande för Malmös del de 
senare åren. Men vem vet, 2016 blir 
kanske året när bucklan hamnar i lan-
dets södra del igen.

En av Anders medspelare blir Ste-
fan ”Stiffe” Nord som stod för en av 
årets bedrifter. Det var när han i årets 
sista tävling, den alltid populära 
glöggtävlingen under ledning av Rolf 
” Tejpen” Björklund, gjorde 40 poäng 
och vann. Vinsten och det utmärkta 
resultatet gjorde att ”Stiffe” sänk-
te sitt handicap till under 15 som är 
gränsen för deltagande i 3-stads.

I skrivande stund faller det snö-
blandat regn utanför huset och tan-
ken att samla ihop klubbor och vagn 
och ge sig av till golfbanan känns 
långt borta. Men låt julen och nyåret 
gå och kanske januari månad också, 
sen skulle det inte förvåna mig om 
klubborna ropar på lite samvaro igen. 
Jag har ju dessutom köpt nya skor in-
för nästa säsong. Det är kanske där 
nyckeln till framgång finns, jag har 
helt enkelt haft för dåligt grepp un-
der 2015. Skorna för min del, klub-
borna för någon annan, bollarna för 
en tredje och ren och skär otur för en 
fjärde är säkert orsaken till det magra 
resultatet för en del av oss under året.

Golfare är ett märkligt släkte, men 
samtidigt ett positivt släkte som in-

för varje ny runda tror att just idag är 
den dagen när jag kommer att spela 
en fantastisk golf, där utslagen alltid 
sitter på fairway, där inspelen klist-
rar sig på greenen och där puttarna 
som den mest naturliga sak trillar i 
koppen. Det får bli mitt ”nyårsönske” 
att sånna dagar kommer att infinna 
sig vid ett par tillfällen nästa år.

Glädjande nog har vi sett ett flertal 
nya ansikten under årets tour och 
deltagandet på tävlingarna har ökat 
igen efter att par års nedgång. En 
trend som förhoppningsvis håller i 
sig nästa år.

Tack för golfåret 2015 och tack för 
alla de trevliga stunder vi haft till-
sammans i med och motgång på tour-
en och på återseende 2016.

Lars Mahler

Manusstopp till nr 1 är 9 mars 2016.

Skicka in text och högupplösta bilder i god tid.
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Ibland är det bra att titta i backspe-
geln och se efter vad som har hänt! 
När jag tittar tillbaka på 2015 kan 
jag inte annat än att säga ”Wow, 
vilket år det har varit”. Och då tän-
ker jag inte på den stora omorgani-
sationen vi haft inom polisen utan 
på vilket resa jag har lyckats göra 
inom min idrott multisport!

För cirka tre år sedan när jag hade 
kört något av många multisport race 
i Sverige sa jag till några av kamrater-
na på piketen att ”fan jag kan bli lika 
bra som de bästa i multisport, nu ska 
jag hårdsatsa och fokusera för att bli 
bäst på denna idrott och komma med 
i ett av topplagen”. Sagt och gjort jag 
la av med styrketräningen för att få 
mer timmar till huvudgrenarna padd-
ling, löpning och cykling. Gliringarna 
har inte varit få på jobbet efter allt 
cyklande på gymmet, men jag har 
också fått enormt mycket stöttning 
från hela enheten och det bugar och 
tackar jag för! Detta gäller även alla 
er andra kollegor som stöttat och he-
jat på olika sätt. Stort tack för det!

Kom med i laget
December 2014 gav min satsning re-
sultat, jag kom med i Team Peak Per-
formance Adventure Racing Team. 
Sedan dess har det gått i ett! Fem trä-
ningsläger  från Örnsköldsvik i norr 
till Thailand i söder. Jag har slagit mig 
in i laget och blivit en viktig kugge 
och fått köra två tävlingar i Adven-

Adventure Racing

2015, vilket år!

Team Peak Performance lag i VM-tävlingen bestod av:

Adventure Racing World Championship, Pantanal Brazil

700 km nonstop mountainbike, paddling och trekking i världens största över-
svämmade område i fyrmannalag. 40 grader varmt och extremt hög luftfuktig-
het. Massor av vilda djur bland annat jätte uttrar, alligatorer, stingrockor, pirajor, 
aggressiva vildsvin, spindlar, jaguarer och anakondor.

Mikael Lindnord Staffan Björklund Marika Wagner Jonas Andersson

ture Racing World Series, Tierra Viva 
i Chile som jag har skrivit om i ett tidi-
gare nummer och Expedition Africa i 
Swaziland där vi placerat oss på pal-
len båda gångerna.

VM i Pantanal, Brasilien
Året skulle sedan komma att krönas 
av VM i Pantanal, Brasilien. Det som 
målades upp att bli det tuffaste VM nå-
gonsin! Pantanal är världens största 
våtmark i översvämmade område och 
ligger djupt inne i Brasilien på gränsen 
till Bolivia. Jag hoppades att jag skul-
le bli uttagen i laget. Dels för att det 
såg så jädra coolt ut och dels för att 
jag trodde att detta race skulle passa 
mig perfekt. Kärvt på alla sätt du kan 
tänka dig! Blött, djungel, träsk, ex-
tremt varmt, långt, många vilda djur. 
Fantastiskt roligt och utmanade allt-

så! Frågan var bara om vi skulle frysa 
någon gång? Jojo men visst skulle vi 
lyckas med det! Trots 25-gradig värme 
på natten så lyckades vi hitta en rik-
tigt blåsig bergstopp i väldigt utmattat 
tillstånd i slutet av racet där vi blev 
tvungna att sova någon timme. Tätt 
ihop i skedformation med silverfiltar 
över oss hamnade vi och frös och sov!

Tidskrävande bana
Jag kom alltså med i laget och vilket 
race det blev! Det blev det extremas-
te och kanske det märkligaste racet 
någonsin. Allt som vi föreställt oss i 
äventyr skulle komma att infrias. Det 
som vi inte riktigt hade räknat med 
var tävlingsledningens totala miss-
beräkning av tidsåtgången av banan. 
De hade beräknat en vinnartid på fyra 
dygn. Men vi gör alltid en egen beräk-
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ning och kom fram till fem dygn plus, 
kanske sex dygn. Men inget lag hade 
ens i sin fantasi kunnat gissa hur det 
verkligen skulle bli. Verkligheten blev 
att inget lag hann köra hela banan. 
Första lag över mållinjen kom in efter 
sju dygn trots förkortad bana. Vilket 
är ganska vanligt för lagen lite längre 
ner i resultatlistan, men inte för lagen 
i täten. Bara det gjorde racet extremt, 
sju dygn i 40-gradig värme!

Inför tävlingen
Vi var på plats i Brasilien en vecka 
innan start för förberedelser och ack-
limatisering. De hade skrivit att det 

skulle vara som en bastu och det var 
faktiskt exakt så. Som en rejält up-
peldad bastu, bland det sjukaste jag 
har upplevt! Hur i hela friden skulle 
man kunna race här? Tänkte vi alli-
hop!

Kajak
Förberedelserna gick bra och allting 
flöt på otroligt friktionsfritt hela vä-
gen till starten, som skulle ske i två-
manna ”sit on top” kajaker. Sträckan 
skulle gå motströms i Paraguay floden 
och vi kom iväg bra och låg i täten. När 
det helt plötsligt började gå tyngre 
och tyngre för mig och Mike. Vi tap-

pade placering efter placering och för-
stod inte vad det var som hände. Efter 
att ha tappat hur många placeringar 
som helst var vi tvungna att paddla 
in till land för att se om det var något 
fel på kajaken. Den extrema värmen 
hade spelat oss sitt första spratt. Tim-
marna i den gassande solen hade fått 
just vår kajak att släppa i en limskarv, 
så den läckte som ett såll. Att tillägga 
är att alla lag hade likadana kajaker, 
som var tillhandahållna av tävlings-
ledningen. Vi fick efter många om och 
men en ny kajak och lyckades, efter 
att ha legat absolut sist, paddla upp 
oss till en sjunde plats. 

Tolv timmar båtfärd norrut med marinen på Paraguayfloden i lyxsvit!

Sträcka ett i ”sit on top” kajaker efter båtbyte!
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Treking
På följande trekking-sträcka jobbade 
vi oss vidare upp till en femte plats. 
Tyvärr tappade vi några placering-
ar på nästa packraft-sträcka och på 
denna sträcka kom vi upp sida vid 
sida med Swedish Armed Forces och 
ett Estländskt lag på väg upp för en 
400 meters kulle. Nu skulle vi alla 
få känna på Pantanals extremt krä-
vande värme. Vi följdes åt och trots 
att farten var låg drabbades någon i 
varje lag av värmeslag och vi tog oss 
knappt framåt. Glöm alla djur och in-
sekter! Nu handlade det om att över-
leva värmen och strippa så mycket 
kläder som möjligt. Kalingar och race-
bib, skulle komma att bli tävlingsklä-
derna så fort vegetationen inte var 
för taggig och även då ibland.

Längtar efter vila och sömn
Efter att ha tagit oss upp på ”kullen” 
skulle vi bara ner till växling för att 
ta vår första sömn 40 timmar in i täv-
lingen. ”Bara” ner för kullen innebar 
dock att forcera djungel med machete 
i några timmar, nu kliade det rejält på 
ryggen efter alla insekter och vi bör-
jade längta efter vår planerade dusch 
och tvagning. Det ingick i vår tak-
tik att tvaga oss rejält några gånger 
under racet för att slippa den värsta 
klådan och för att en dusch och nya 
kläder kan höja moralen och nästan 
bli som en omstart på tävlingen. Vi 
tog oss igenom djungeln till slut, om 
än något sargade och fick dusch, mat 
och tre timmars sömn!

Tryckande värme
Pantanal är ju som sagt världens 
största översvämmade område och 
således väldigt platt men en och an-
nan bergsrygg finns det. Det var en 
sådan som vi skulle trekka upp och 
längs med det kommande dygnet. 
Den sanslösa värmen fortsatte och 
uppe på berget fanns det inte myck-
et skugga att söka skydd i. Däremot 
hittade vi vid ett par tillfällen några 
fantastiskt fina och framförallt väl-
behövliga naturliga pooler på top-
pen av små vattenfall. Det var obe-
skrivligt skönt att lägga sig i vattnet 
i den pressande värmen som fick hela 
kroppen, från topp till tå, att koka.

Vind i segel
Något av det häftigaste vi gjorde på 
banan var fjärde nattens paddling. 
Planen var att vi skulle sova i skift, 
två paddlande och två sovande. Det 

Packrafting på sträcka tre.

Mycket efterlängtad och oväntad svalka på grymt varm bergtrek.

Tja, vad säger man? Solen tar bra i Pantanal!
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är tillåtet att ha med segel på pad-
delsträckorna, men det är mycket 
ovanligt att man får det att funge-
ra. Mike som har tävlat i 18 år i stora 
sammanhang hade aldrig lyckats få 
till det bra. Men denna natt fick vi 
precis rätt vind och det fungerade 
klockrent! Vi kunde sova bra och ka-
jakerna fullkomligt susade fram på 
vattnet, vilken känsla det var att få 
slippa slita för varje meter av denna 
extrema bana!

Djurlivet
Det hade varit mycket diskussion 

kring alla vilda djur i Pantanal men 
hittills hade vi inte sett många och vi 
började skämta om hur ”vilt” det var 
här i Pantanal! Kommande sträcka 
skulle dock infria alla förväntningar! 
Nu skulle vi komma ut i den verkliga 
bushen, där knappt någon människa 
hade satt sin fot! Det handlade om 
trekking på översvämmade kostigar 
fyllda med pirajor, stingrockor och 
alligatorer. Det fullkomligt kokade av 
alligatorer men de var skygga precis 
som de hade sagt att de skulle vara. 
Men när man vadar ut i vattnet och 
inte vet om det ska sluta vid knäna 

eller om man ska behöva simma och 
det ligger 2-3 meters reptiler både 
till höger och vänster, som ligger 
och trycker tills man är ett par meter 
ifrån dem känns det lite småexotiskt! 
Minst sagt! Vad gäller pirajorna höll 
de också vad de lovade. De började 
inte käka på en om man inte hade blö-
dande sår och de var rejält hungriga. 
De simmade lugnt förbi och tog inte 
ens en liten tugga! På denna sträcka 
kom vi sida vid sida med ett brasse 
lag och fick känna på fördelen med 
att kunna språket. In på enda gården 
i området för att få tips om vägval, 
fylla vatten och dessutom få fickorna 
fulla med nyplockade mango att fes-
ta på. Så gott med färsk frukt istället 
för massa sötsaker medburna från 
Sverige! 

Flygtur
Efter fem dygns racande kom vi fram 
till en liten gård med ett ännu min-
dre ”flygfält”. Tänk dig ”doktorn kan 
komma” modell mindre. Här satt det 
flera lag och vilade och vi fick reda på 
att banan skulle kortas av här och vi 
skulle flygas längre fram på banan. 
Tävlingsledningen hade totalt miss-
bedömt tidsåtgången, så för att vi 
överhuvudtaget skulle hinna till mål 
innan flygen hem skulle gå var det 
tvunget att korta av banan. Sagt och 
gjort vi flögs fram till våra efterläng-
tade cyklar!

Cykling
Säg den glädje som varar! Vägarna 
som vi skulle cykla på var bara till 
femtio procent cykelbara. Istället för 
dyblöt bana som det varit hittills kom 
vi nu in i någon form av ökenland-
skap, som toppades av en gräsbrand. 
Vi genomförde denna ökencykling 
på natten och det kändes som vi cyk-
lande i någon slags domedags land. 
Snustorrt, brinnande mark, inget vat-
ten och kokhett! Enligt kartan skulle 
det finnas några mindre sjöar längs 
vägen. Men det såg mörkt ut. Men nu 
hade man ju lärt sig lite knep och blivit 
någon form av djungel Jim och visste 
vad man skulle titta efter. Helt plöts-
ligt fick jag syn på några ögon ute i 
terrängen, lågt ner. Det måste vara 
alligatorögon tänkte jag och där det 
finns alligatorer finns det vatten. Ni 
kan bara föreställa er hur glada vi blev 
när vi hittade vatten! Även om det var 
det muggigaste vattnet vi drack på 
hela racet, så smakade det bra!

Vi cyklade på och det blev dag och 

Glatt gäng mitt i våtmarken!

Det var med viss besvikelse vi fick ta flygplanet ett hopp framåt på banan.
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anakondor här och mycket riktigt, 
när vi kommer glidande i vattnet låg 
det en anakonda på strandkanten. 
Betydligt tjockare än ett bildäck och 
så lång att man varken såg början 
eller slutet på den. Jag tänkte ”detta 
måste jag ha på film!” Flytandes två 
meter från denna jätteorm lyckades 
jag få fram kameran och föreviga den 
och laget som gled förbi! Tur att den 
käkat precis och var proppmätt!

det blev åter natt, sista natten på 
racet och enda gången som vi frös! 
Några timmars sömn sen var det 
verkligen hemväg! Cirka sex timmar 
kvar! Hur mycket ska kunna hända 
på den tiden? Tja man kan komma till 
en fem meter bred flod som är marke-

rad som stig på kartan och omgiven 
av ett par meter hög ogenomtränglig 
vegetation. Vad gör man? Floden rin-
ner i rätt riktning och carboncyklarna 
flyter, så va tusan vi hoppar i och föl-
jer strömmen några kilometer. Enligt 
roadbooken skulle det vara gott om 

Efterlängtad cykling efter 5 dygns paddlande och strejkande!

Färdigcyklat och dags att packa ner den i 
lådan igen innan paddlingen mot mål.

Inhemsk vattenfarkost på VMs allra sista sträcka.



Målgång
Nästan i mål! Endast sex kilometer 
paddling kvar, i någon form av in-
hemsk eka. Jag visste inte att man 
kunde bygga vattenfarkoster som 
var så trögpaddlade! Men det var bara 
att hugga i och utan någon impone-
rande kilometertid tog vi oss i mål 
efter sju dygn och trettio minuters 
racande. Inklusive femton timmars 
sömn. Vilken otroligt fantastisk resa 
vi hade fått uppleva! Tyvärr tappa-
de tävlingen själva racekänslan när 
banan blev avkortad på flera olika 
sätt för olika lag. Banan blev avkor-
tad för samtliga lag och det var ingen 
som lyckades hinna med hela banan. 
Därför blev det ingen rättvisande re-
sultatlista. Dessutom gav tävlings-

ledningen dropp till ganska många 
lag för att de överhuvudtaget skulle 
klara av att fortsätta. Dock inte de tre 
lagen på pallen. Vi är nöjda med vår 
laginsats, men vår exakta position 
i resultatlistan kan man diskutera. 
Det man kan konstatera är att vi de-
finitivt hör hemma i topp tio i världen 
och att Sverige är en verklig storna-
tion inom adventure racing. Det enda 
som är riktigt säkert är att alla lag 
genomfört en av historiens tuffas-
te banor och vi fick alla ett sanslöst 
äventyr och ett minne för livet! Jag 
kommer garanterat att återvända till 
Pantanal och Brasilien. Under andra 
former kan det vara ett riktigt pa-
radis för den som är lite äventyrlig! 
Varmt i både luften och vattnet, 500 

fågelarter, 250 fiskarter och massor 
av andra djur. Mycket gästvänliga 
människor, vattensport och god mat. 
Grymt ställe helt enkelt!

Text: Jonas 
Andersson
Team Peak 

Performance

Foto: Alexandre Socci
Green Pixel 

1.  NZL Seagate (2) NZL Full 6d 16h 44m
2.  SWE Team Haglöfs Silva (14) SWE Full 6d 23h 45m
3.  SWE SAFAT (29) SWE Full 7d 04h 15m
4.  ESP Columbia Oncosec (1) ESP Full 7d 15h 47m
5.  EST Estonian ACE Adventure (11) EST Full 7d 19h 00m
6.  ZAF Merrell (18) ZAF Short 5d 14h 09m

7.  GBR GODZone Expedicion Guarani (3) GBR Short 5d 17h 03m
8.  USA Tecnu Adventure Racing (30) USA Short 1d 01h 21m
9.  FRA Raidlight-Naturex (26) FRA Short 5d 20h 08m
10.  SWE Team Peak Performance (22) SWE Short 6d 16h 08m

Se hela resultatlistan på: http://arwcpantanal.com/ao-vivo/leaderboard/Re
su

lt
at

Stor glädje efter målgång.
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En solig lördag i september samlades ett gäng glada med-
lemmar och styrelseledamöter till en guidad cykeltur i 
Malmö. Håkan Gustafsson tog täten och berättade om his-
toriska händelser och polisiära anekdoter. Ett av stoppen 
längs vägen var ett besök i underjorden! Vi hade förmå-

nen att få titta ner i citytunnelns angreppsschakt som tas 
i bruk vid till exempel allvarliga olyckor. Det bjöds även 
på en fikastund på en av gårdarna på anrika esplanaden 
Kungsgatan. Cykelturen avslutades i nutiden Malmö Lives 
Skybar!

IPA Grupp Malmö på gång!

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

SWEDEN

Viktigt gällande

adressändring
Har eller ska du flytta?
Får du inte tidningen längre?
Glöm inte meddela oss din nya adress, eftersom vi inte får reda på detta per automatik.
Skicka ett meddelande till: info@skanepolisen.se eller gå in på
http://skanepolisen.se/redaktionen/ och fyll i formuläret som finns där,
som du sedan mailar till adressen ovan.
Du kan behöva spara filen på datorn innan du fyller i och kan maila iväg det.

Uppgifter vi behöver:
Ange 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.
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Detta år arrangerades tävlingen av Värnamopolisens 
sportklubb. De hade valt att förlägga golfspelet till na-
tursköna Isabergs Golfklubb, mitt i hjärtat av Småland. 
Ingen lätt bana för de som inte spelat den många gånger. 
Närheten till riktigt bra boende, men också närheten till 
golfbanan, gjorde att förutsättningarna för gott spel var 
på topp. Nu gällde det bara att vädrets makter var med oss 
alla dagarna och att vi hittade svingen så bollen gick den 
väg vi själva ville.

Vi var ett stort gäng golfare från MPGI som sammanst-
rålade på banan dagen innan tävlingen för att bilda oss 
en uppfattning om banan. Ganska snabbt kunde vi kon-
statera att det minsann inte var en enkel match. Att läsa 
score-kortet och konstatera att det var en relativ kort 
bana är absolut inte samma sak som att spela den. Ter-
rängen var kuperad med höga klippbranter och många 
höga träd både på fairway och i kanten av själva banan. 
Till detta får läggas de stora ondulerade greenerna, där 
det inte alltid föll som man tänkt sig. Ja, det låter som bäd-
dat för svårspelat, men samtidigt väldigt utmanande att 
kunna bemästra denna bana, så oerhört annorlunda än 
de skånska banorna.

Hela 143 polisanställda hade anmält sig till tävlingen 
som spelades i 6 olika klasser för damer och herrar. MPGI 

var representerade i alla 
klasser, inte illa. Första 
dagen är alltid spännan-
de, det är då man lägger 
grunden för att kunna 
vara med i slutstriden 
dag två. Det var många 
nerver som var spända 
när de första herrarna 
slog ut tidigt på morgo-
nen. Det hördes en del 
FORE ute på banan och 
om det var för att bollen 
träffade träden och for 
iväg på fel håll eller om 
det var ett dåligt slag, ja – det vet bara den som slog bol-
len. Samtidigt var det ett fantastiskt spel som presterades 
och några riktigt bra resultat kunde uppvisas efter första 
dagens spel.

För vår del var det ledning i klassen Damer 50 av Lena 
Boström och på seniorsidan var Veronica Olsson endast 
ett slag efter ledaren. Herraran hade tyvärr en tung dag 
och ingen hade direkt någon närkontakt med täten i nå-
gon av klasserna.

Polis-SM i golf 3-4 september

Äntligen dags för 
årets höjdpunkt
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Kvällens gemensamma måltid serverades under trevli-
ga former och hög ljudnivå i stugbyns restaurang. Det var 
många ”gamla bekanta” som träffades på detta årliga event 
och många nya bekantskaper stiftades. Prisutdelning till 
bästa lag i Polis-SM och till de som spelat bra i hcp-tävling-
en. Många fina priser, tacktal och skratt gjorde det hela till 
en härlig kväll, som för vissa slutade långt efter midnatt.

Dag 2
Dag två och nya utmaningar. Alltid lika taggad för att spe-
la bra golf och inte minst för sig själv visa att man verkli-
gen kan spela golf. Den visionen slog in för några. Det var 
ett betydligt bättre spel denna dag. Svårigheter och lut-
ningar var lite mer bekanta och puttningen gick lite lätt-
are. Vädret var nyckfullt med en blandning av både regn 
och sol, så det blev mycket arbete med regnkläder på och 
regnkläder av och dessemellan tröja på och tröja av. Ja, 
vad gör man inte för att få spela golf.

I damer seniorer lyckades Veronica behålla sin andra 
plats. Ett stort grattis! I klassen D50 var det spännande 
in till sista putt. Tävlingen avgjordes på sista hålet till för-
mån för Stina Karlgrund som med endast ett slags mar-
ginal vann den klassen. På tredje plats kom Lena Öbrink, 
endast 2 slag efter vinnaren.

Herrseniorerna från Malmö hade en svår dag, ingen i när-
heten av tätpositionerna. I H45 slutade Henrik Stenberg på 
en sjätteplats efter ett något bättre spel andra dagen. Mats 
Hansson blev bäste Malmöpolis i klassen H55 på tionde 
plats. Göran Lindholm slutade på en sjunde plats i klassen 
H65. Övriga resultat i alla klasser redovisar vi inte här.

Vi kan summera årets Polis-SM i golf med att vi haft här-
liga dagar och att vi kommer tillbaka nästa år då tävlingen 
arrangeras av Kalmarpolisen. Där blir spelplatsen Ekerum 
Resort Öland. Det ser vi fram emot.

Vid pennan denna gång
Stina Karlgrund
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Det började med att vi kvalade i två 
matcher under våren där vi först 
mötte Mellersta Skånepolisen. Det 
mötet gick bra för oss då vi vann 
med 12-1.

Ett par veckor senare var det dags 
för kvalmatch nummer två och den-
na gång var det Hallandspolisen som 
kom på besök. De åkte hem igen efter 
att ha förlorat med 7-1. Som alla för-
står gick vi vidare till slutspel uppe i 
Ronneby.

Vi var ganska taggade. Vi samlades 
hela gänget utanför polisstationen 
på Sallerupsvägen och det börjades 
redan där snackas och skrattas, det 
var ett bra gäng som skulle upp. Vi 
tog lite kaffe som vi hade med oss, 
innan vi åkte norrut mot Ronneby. 
Vi kom fram enligt plan vid 09.00. Vi 
skulle spela kl 10:00 så vi bytte om på 
direkten. Arenan var underbar precis 
som vädret. Solen sken och det var en 

sån där tyst morgon. Alla var ladda-
de, det märktes. Vi mötte arrangörer-
na Karlskrona i första matchen.

Vi började bra och hade haft två-tre 
bra chanser efter bara några minuter, 
men fortfarande 0-0. Vi kämpade på 
bra men motståndarna var bättre och 
vi föll med 1-4. En stund senare skul-
le de andra två lagen mötas och vi 
ville ju gärna se den matchen. Det var 
nu dags för PHS Sörentorp att möta 
Karlskrona. Det var en bra match som 
PHS vann till slut.

Efter lunch ute i det fina vädret var 
det dags för oss att möta PHS Sören-
torp. Det var lite spänt för vi hade ju 
en förlust med oss och PHS hade ju 
en vinst och var bra. Det var bara en 
vinst som räknades för oss! Vi börja-
de bra och ledde matchen med 2-0. 
Tyvärr orkade vi inte hålla den led-
ningen hela matchen, utan förlorade 
med 2-3. Det var surt, men men. Nu 
var det bara för oss att åka till ho-

tellet och göra oss klara för kvällens 
äventyr. Det var nu återigen glada 
miner på gänget och vi sågs nere på 
Ronneby Brunns SPA. Många av de 
andra lagens spelare var också där, så 
det var trevlig stämning och många 
skratt. Lite förfest innan det bar iväg 
till middagen.

Det var en god uppslutning och 
det var kul att snacka med kollegor 
från olika delar av vårt avlånga land. 
Kvällen avslutades på discot en vå-
ning ner. Klockan ringde ganska ti-
digt då det var dags för frukost och 
sen match mot Göteborgspolisen om 
vem som skulle sluta femma eller 
sexa. Solen sken och ännu en gång 
visade sig vädret vara på vår sida.

Kan väl erkänna att när domaren 
blåste igång matchen var det inget 
högt tempo på spelarna på plan. Det 
var lite snack om gårdagskvällen 
m m, men efter ett par minuter tog 
vi ledningen med 1-0 och matchen 

Polis–SM i fotboll
den 9-10 september 2015
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tog fart. Det blev till slut en vinst till 
oss med 4-1. Det var skönt att avslu-
ta med en vinst, men några spelare 
tyckte nog också att det var skönt när 
domaren blåste av matchen.

Vill passa på att tacka Karlskrona-
polisen för ett fantastiskt arrang-
emang. Samtliga i POMA-laget var 
jättenöjda med turneringen, hotellet 
och banketten. Vi hoppas att vi tar 
oss till slutspel även nästa år och då 
kan prestera ett lite bättre resultat. 
Fast ska vi vara ärliga spelade inte 

resultatet så stor roll, då vi hade kul 
i dagar, vilket har svetsat samman 
gänget från POMA på ett härligt och 
bra sätt.

Väl hemma igen var det dags att 
samla gänget igen för att avsluta vårt 
seriespel i Korpfotbollen. Vi hade sex 
omgångar kvar, och vann vi alla dem 
stod vi som seriesegrare. Tyvärr hade 
vi svårt att få ihop lag, då vi hade di-
verse händelser på jobb som krävde 
personal. Vi avslutade inte säsongen 
på det sätt som vi hade hoppats, men 

är ändå ganska nöjda men en femte-
plats.

Nu håller vi lite ledigt innan det 
drar igång igen till våren. Tack alla 
som varit med och spelat och som 
ställer upp och gör att vi alla kan hål-
la kvar drömmen om att en dag ringer 
förbundskapten Erik Hamrén och vill 
att vi skall komma upp till Stockholm 
och förstärka landslaget. Tack för 
2015 och vi ses igen 2016!

Coach/spelare Andy P 
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Tävlingskalender
Svenska Polismästerskap

För inbjudningar och aktuell tävlingskalender: www.polisidrott.se

Svenska Polismästerskap 2016 Datum Ort Sista anm.dag Inbj. hemsid.

Luftvapen 23 jan Göteborg 12 dec Inbjudan

Skidor 8 - 10 feb Trillevallen 18 jan Inbjudan

Rinkbandy 9 - 10 mars Motala 4 dec Inbjudan

Bowling 10 - 12 mars Alingsås 12 feb Inbjudan

Bordtennis 9 - 10 april Falun 4 april Inbjudan

Handboll 13 - 15 april Jönköping 15 feb Inbjudan

Halvmaraton 21 maj Göteborg 1 dec Inbjudan

Pistolskytte maj Stockholm

TCA 4 juni Stockholm

Cykel 7 - 8 sep Karlstad

Fotboll 7 - 8 sep alt. 14 - 15 sep Örebro 31 mars Inbjudan

Beachvolley Stockholm

Golf Kalmar

Innebandy Karlskrona

Judo (försök) Halmstad

Orientering/fältsport Borås

Styrkelyft Stockholm

Terränglöpning Halmstad

Deltagande: För att få delta i ett svenskt polismästerskap ska 
du vara polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrotts-
förbundet ansluten polisidrottsförening. Detta gäller även; pen-
sionerade polisanställda, polisanställda som avgått med egenliv-
ränta, polisanställda med tjänstledighet samt polisstuderande.

Försäkringsfrågor: SPI har inga försäkringar i sin verksamhet. 
Tänk på att kontrollera dina försäkringar innan mästerskapet, så 
att du har ett fullgott försäkringsskydd.
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Långtidsplanering SPM
Planerat 2016 ännu ej inbokat

Dynamsikt skytte – IPSC
Gevär och K-pist
Multisport
Simning (försök)
Springskytte
Triathlon (försök)

2017
Cykel Falun
Fotboll Eskilstuna
Golf Falun
Rinkbandy Södertälje
TCA Västervik

Långtidsplanering:

Svenska Polisidrottsförbundet söker ständigt 
efter arrangörer till kommande SPM.

Om du och din polisidrottsförening är intres-
serade av att arrangera ett SPM – ta kontakt 
med kansliet för mer information.

Har inte någon polisidrottsförening anmält 
sitt intresse sex månader innan tävlingarna 
förväntas äga rum, så stryks SPM-tävlingen i 
den grenen.
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Vår nyaste medspelare, Kent Jakobsson, har ingått i lag 
Eva-Christine (tidigare polisen 2) och dessa båda vann 
Billberg Cup 2015.

Jag har i skrivande stund inte resultaten ifrån somma-
rens tävlingar i seriespelet utan återkommer till detta. Jag 
har dock inte hört några hejarop så det har väl gått så där. 
När det gäller mitt eget lag (polisen 1) spelade vi på tisda-
gar för första gången och mötte helt nya lag. Det var be-
tydligt tuffare motstånd än på måndagar så vi hamnade 
troligen någonstans i mitten av serien.

Vi har också avslutat med en höstträff i vanlig ordning 
hemma hos Tommy Roth och dit bjöd vi också vår nye ord-
förande i MPGI Stefan Sintéus.

Vi var ovanligt mycket folk på höstträffen (de visste 
dock inte att Stefan skulle komma). Vi lottade spelordning 
genom att kasta ut var sitt klot mot lillen och de två som 
kom närmast spelade med varandra o.s.v.

Detta gjorde att det råkade bli jag och Stefan som spe-
lade ihop.

När kvällen var slut och korvarna uppätna visade det sig 
att jag och Stefan vunnit över alla de andra lagen. Vi för-
lorade inte ett set.

Det visade sig att Stefan var en riktig tävlingsmänniska 
och han blev bara bättre och bättre ju längre kvällen led 
mot sitt slut.

När vi vunnit mot sista laget så säger Eva-Lena Måns-
son till Stefan: ”Det klotet kan du i alla fall inte slå undan” 
och då åsyftar hon på vårt klot som blev vinnande klot 
och som hennes lag inte kunde rubba. Stefan går bort och 

kastar sitt klot och får en fullträff så att det klotet som låg 
närmast lillen flög all världens väg.

En perfekt avslutning på en trevlig kväll.

Vid pennan som vanligt: Jan Ohlin
som önskar trevlig jul och nyår.

Reportage från

boulesektionen

Vår nyaste medspelare som heter Kent Jakobsson och som ni ser 
så lägger han in sitt klot rakt in mot lillen, ett bra lägg.

www.skanepolisen.se 
nummer 1- 2015

Läs om:

Fyra kompisars vandring

längs Kungsleden

www.skanepolisen.se 
nummer 2- 2015

Läs om:

Adventure Racing

www.skanepolisen.se 
nummer 3- 2015

Läs om:

Anna Karolina – polis och författare

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:
onsdagen den 9 mars 2016

Material mailas till Lars Mahler:
redaktion@skanepolisen.se
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BT Kemi i Teckomatorp. Fabriksbyggnaderna sprängs i februari 1979. Foto: Thomas Löfqvist

Ibland kan enskilda brott och ut-
redningar få stor betydelse – på oli-
ka sätt. Miljöskandalen i Teckoma-
torp är ett tydligt exempel där både 
den framtida lagstiftningen och 
samhällets kontrollåtgärder påver-
kats av en enskild händelse. Dess-
utom ändrades folkopinionens syn 
på just miljöbrott på ett avgörande 
sätt – från slarv till ibland planerad 
och ekonomiskt betingad brottslig-
het. Ordet ”miljöbrott” anses ock-
så ha myntats i samband med att 
gifttunnorna grävdes upp i Teck-
omatorp med början under hösten 
1975 – nu fyrtio år sedan. Syd-
svenskan använde ordet för första 
gången 1976 enligt BRÅ (Brottsfö-
rebyggande rådets rapport 2002). 

Här följer en liten repetition av dåtida 
fakta och några nutida reflektioner. 
Det omedelbara rättsliga utfallet blev 

synnerligen magert, trots två om-
gångar inför domstol. Många åtgär-
der har gjorts för att få bort den ne-
gativa stämpeln på Teckomatorp och 
bara saneringskostnaderna är uppe i 
200 miljoner kronor. Mycket tyder på 
att det inte lyckats att tvätta bort den 
starka negativa associationen mellan 
miljöbrott – BT Kemi - och orten Teck-
omatorp. En hel del gifter ligger ännu 
kvar i jorden på fälten mellan de båda 
järnvägarna i samhället.

Det kunde skett var som helst
När BT Kemi 1965 flyttade sin till-
verkning av bekämpningsmedel 
från Malmö till den nerlagda sock-
erfabriken i Teckomatorp, gjorde de 
det för att de sannolikt inte skulle få 
tillstånd att bygga ut verksamheten 
i Malmö. När de klorerade fenol och 
kresol för framställning av fenoxi-
syror och hormoslyr luktade det illa. 

Dinoseb som användes på ärtfälten 
var tidigt storsäljaren, men förbjöds 
redan på 70-talet. Vid den här tiden 
skrek många mindre orter efter ar-
betstillfällen och i Teckomatorp blev 
många av invånarna sysselsatta i 
och kring fabriken – och därmed ock-
så beroende av den. Lokalpolitikerna 
jublade och järnvägsknuten skulle nu 
bli ett blomstrande industrisamhälle 
mitt i jordbruksbygden. Först senare 
skulle de upptäcka att de bodde gran-
nar med Sveriges största tillverkare 
av bekämpningsmedel.

En småbarnsmammas kamp
De första tecknen på läckande gift 
kom redan efter några år, när vatt-
net nedströms i Braån luktade illa 
och inte längre kunde användas för 
bevattning. Men den stora diskussio-
nen startade först när Monica Nils-
son, som bodde inne i Teckomatorp, 

Första miljöbrottet i Teckomatorp

Kriminalkommissarien berättar

Information: Alf Lindstedt, polis sedan 1968, med erfarenhet från ord-
ningspolis, trafikpolis, kriminalpolis, kansli, SÄPO, lärare på Polishögskolan, 
Ekobrottsmyndigheten och senast föredragande i arbetsrättsutredningarna 
inom Polismyndigheten i Skåne. Pensionär sedan sommaren 2015.
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ring. Mycket av gifterna kapslades in 
på platsen och en barriär byggdes mot 
Braån. Kostnaden för skattebetalarna 
har uppgetts till 200 miljoner kronor.

Hur kunde det ske?
Det har i efterhand riktats olika stark 
kritik mot såväl den lokala hälso-
vårdsnämnden, som mot länsstyrel-
sens kontroll och Naturvårdsverket. 
Flera personer satt på två stolar, det 
var svårt att finna oberoende exper-
ter och regelverket var då inte utfor-
mat för att fånga in företag som med-
vetet fuskade.

En hel del har hänt sedan dess och 
mycket beroende på just miljöskan-
dalen i Teckomatorp. Redan 1981 
skärptes miljöskyddslagen som en 
direkt följd av tillkortakommandena 
i Teckomatorp. Det infördes då också 
en anmälningsplikt för kontrollmyn-
digheten till polisen om brott som 
inte var ringa. Dessutom skapades 
en särskild paragraf om grövre miljö-
brott där straffskalan sattes från sex 
månader till sex år.

Endast Al Capone-modellen fungerade
Straffrättsligt blev konsekvenserna 
milda för de inblandade. Den största 
orsaken var säkert att preskriptions-
tiden i den gällande miljölagstift-
ningen då var två år. Tunnorna var 

nergrävda under 70-talets första år 
och det första åtalet kom inte förrän 
1976. Åklagaren Jan Linders åtala-
de direktören och platschefen för de 
200 gifttunnorna som påträffats hös-
ten 1975. Åtalspunkterna Spridan-
de av gift och smitta (BrB 13:7) och 
Vårdslöshet med gift eller smittämne 
(BrB 13:9) ogillades av tingsrätten i 
Landskrona eftersom faran inte va-
rit ”allmän”. Det var helt enkelt inte 
tillräcklig många som hotats av fabri-
kens skumma åtgärder.

Ett andra åtal stod länsåklagaren 
Lennart Eliasson för efter att ytterli-
gare 600 tunnor grävts fram hösten 
1977. Han koncentrerade sig då på 
luftföroreningarna från giftfram-
ställningen. Men inte heller här an-
sågs faran vara ”allmän” eftersom 
det endast kunde styrkas att nio 
av 1 500 innevånare i Teckomatorp 
drabbats. Tingsrättens friande dom 
kom 1982. 

Direktören fälldes dock – liksom 
den kände maffiabossen Al Capone – 
för skattebrott, urkundsförfalskning 
och bestickning. Bestickningen be-
stod i att han gett en tjänsteman ett 
lån på 3 000 kronor. Straffet blev vill-
korlig dom och 75 dagsböter. Domen 
ändrades inte av hovrätten och det 
blev inget prövningstillstånd i Hög-
sta domstolen.

startade en namninsamling mot fa-
briken efter att hennes barn blivit 
sjuka och allergiska. Pressen tog upp 
historien – efter en inledande tve-
kan – och gjorde henne till bybornas 
ensamma taleskvinna mot fabrikens 
och även kommunens patriarker. 
Detta skedde först ett halvår efter att 
först Kvällsposten och senare även 
Expressen tystats av företagets di-
rektör som förnekat de tips om ner-
grävda gifttunnor som vidarebeford-
rats till tidningarna. Han hotade att 
stämma tidningarna vid en eventuell 
publicering.

Monica Nilsson lyckades dock få 
hälsovårdsnämnden att förmå före-
taget att börja provgräva på sitt eget 
område hösten 1975 – och då påträf-
fades 200 rostiga tunnor med giftiga 
halter av fenoxisyror och Dinoseb. 
Därmed började en flera år lång följe-
tong med grävningar, provtagningar, 
rykten och företagets förnekanden. 
När man senare upptäckte ytterli-
gare tunnor, beslutade företaget att 
upphöra med verksamheten i Tecko-
matorp och fabrikssiluetten spräng-
des 1979. Därmed försvann dock inte 
problemet, utan saneringen och åter-
ställningen skulle fortsätta i fyrtio år 
framåt. Bland annat grävdes 77 000 
ton jordmassor upp och fraktades 
med båt till Tyskland för slutsane-

Trots många och dyra ansträngningar har inte giftstämpeln gått att tvätta bort från namnet – utan ”Teckomatorp” är fortfarande ofta 
synonymt med den första offentliga miljöskandalen. Det är 40 år sedan de första gifttunnorna grävdes upp i Teckomatorp hösten 1975.

Foto: Alf Lindstedt 2015
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Skadestånd trots konkurs
Trädgårdsmästaren Ahl var en av de 
fem odlarna som redan 1967 klagade 
på att fabrikens etablering i Tecko-
matorp gjorde att de inte längre kun-
de använda åvattnet för bevattning. 
De hade sina odlingar vid Braån ned-
ströms från BT Kemi. Företaget gav 
dem sammanlagt 75 000 kronor och 
fyra av dem skrev då på att inte fort-
sätta att driva skadeståndskrav. Ahl 
skrev inte på och fick senare hjälp av 
bland annat Miljöcentrum och Björn 
Gillberg som bekostade nya provtag-
ningar. Advokaten Staffan Michel-
son lyckades få moderbolaget i Köge 
att garantera ett skadestånd till Ahl 
– trots att BT Kemi 1977 gått i kon-
kurs och kort dessförinnan fört över 
sina tillgångar till huvudkontoret i 
Danmark. Efter en uppmärksammad 
process i Malmö tingsrätt tilldömdes 
Ahl 500 000 kronor. Utslaget över-
klagades och under förhandlingarna 
i hovrätten gick företaget med på att 
betala ut 1 250 000 kronor av de be-
gärda 1,8 - 2,4 miljonerna.

En miljöbalk såg dagens ljus
En helt ny miljöbalk trädde i kraft den 
1 januari 1999 – visserligen mer än 
20 år efter händelserna i Teckoma-
torp, men ändå mycket som ett resul-

tat av tillkortakommandena vid de 
två rättegångarna i Skåne. Den nya 
omfattande miljöbalken innehåller 
det som tidigare var uppdelat i bland 
annat miljöskyddslagen, naturvårds-
lagen, vattenlagen, lagen om kemis-
ka produkter och hälsoskyddslagen. 
De mest väsentliga punkterna i den 
stora balken var att det är den som 
startar en verksamhet som ska be-
visa att hänsynsreglerna följts – inte 
den som drabbats som ska bevisa 
motsatsen. Anmälningsplikten från 
tillsynsmyndigheterna till polisen 
utökades och preskriptionstiderna 
blev längre.

Polis och åklagare förändrades
Polisdistrikten i Skåne satte samman 
en kommission för att utreda vad som 
skett i Teckomatorp och vad som var 
brottsligt. Personal från fyra distrikt 
med olika kompetens – förhörsledare, 
tekniker och poliser med erfarenhet 
från större ekonomiska utredningar 
försåg åklagarna med underlag. Tek-
nikerna mötte stora svårigheter då de 
först helt saknade skyddsutrustning 
för så här tunga kemiska substanser. 
Eftersom en hel del stått att läsa i 
tidningarna, var det svårt att få opå-
verkade förstahandsuppgifter från 
vittnen. Några helt oberoende och 

Boken från Svalövs kommunbibliotek bär tydliga spår efter att ha lånats flitigt. Monica 
Nilssons bok från 1977 beskriver hennes kamp mot gifterna och samtidigt mot starka 
krafter inom företaget, kommunen, tillsynsmyndigheterna, initialt inom pressen och 
inte minst bland många Teckomatorpsbor i samtiden.

objektiva experter var det nästan 
omöjligt att få fram. De flesta hade 
nu eller tidigare utfört arbeten för 
företaget.

Debatten såväl internt inom 
rättsväsendet som externt (ofta 
initierad av den utåtriktade läns–
åklagaren) handlade främst om 
behovet av särskilda personel-
la resurser inom både polis- och 
åklagarväsendet för denna typ 
av speciella utredningar. Skulle vi 
ha egna miljöexperter, särskilda 
fredade resurser och skulle kan-
ske utredningsansvaret ligga på 
Ekobrottsmyndigheten som bild-
ades och kom igång 1998-1999? 
Samtidigt konstaterades att denna 
typ av stora utredningar sker säl-
lan och det mesta arbetet består 
nog i att administrera och sortera 
anmälningar; vilka brott kan an-
ses ringa och vilka är det inte?

Det blev så småningom så att 
särskilda miljöåklagare utsågs 
och de har idag ett rikstäckande 
ansvar. Utredningsansvaret blev 
kvar inom Polisen och länen där 
det utbildades särskilda miljöutre-
dare. Fortfarande hörs från åkla-
garhåll klagomål på att utredar–
resurserna ibland tas i anspråk för 
andra typer av utredningar och att 
handläggningen fördröjs. Ambitiö-
sa omtag har skett, bland annat i 
den tidigare Skånemyndigheten, 
men det verkar som om området är 
minerat och de stora förbättring-
arna har uteblivit.

Kan det hända igen?
Ja. Självfallet finns giriga företags-
ledare även idag, men miljömed-
vetandet är ett helt annat på alla 
nivåer. Varumärken vårdas och 
miljövänlighet har blivit ett kon-
kurrensmedel och en del av mark-
nadsföringen. Samtidigt hoppas vi 
på att visselblåsare inom kemiin-
dustrin får luft i lungorna lite tidi-
gare.

Rättsväsendet står bättre rustat 
för både små och stora utredning-
ar – och det hoppas vi kommer att 
märkas även i praktiken.

Alf Lindstedt
fd kriminalkommissarie
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Inskickat av:
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1. Ingvar Månsson
 Hässleholm

2. Inger Thomasson
 Kristianstad

3. Sven Thufvesson
 Helsingborg

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)

47 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 9 mars 2016

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 bok, som du kan läsa mer om på 
sidan 9, där den presenteras.
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