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Nu borde våren och kanske
t.o.m. sommaren vara här!
MPGI påverkas såklart också av det fördömda viruset covid-19 vilket
innebär att en del av våra aktiviteter fått annan utformning.
Det får vara upp till var och en att ta sitt ansvar och välja de tillfällen
som finns att sporta.
Styrelsen jobbar med att få in medlemsavgifterna i tid och jag hoppas
att du inte tillhör dem som inte hunnit betala. Avgifterna är viktiga för
vår förening och vi får hjälpas åt att påminna varandra om detta,
Vår nya styrelsemedlem Mats Attin kämpar på med våra nerpackade
priser och har redan visat mig en del fina bucklor med flera år på nacken. Mats återkommer efterhand med information och vi får sannolikt
se våra montrar fyllas efterhand.
På jobbet har flera av oss arbetat med insatsen Rimfrost och i Syd har
vi sett fina resultat i både trygghet och beslag med tresiffriga tal
på både vapen och sprängmedel.
Er ordförande har denna vecka
världens träningsvärk i gångstativet efter att under den gångna
helgen vandrat en del av Skåneleden. Sträckan blev 37,5 km under
två dagar vilket jag tycker är bra
för en blivande 60-åring. Jag kan
varmt rekommendera turen längs
Stenshuvud och längs Verkeån
förbi vattenfall och en välsmakande fika i Alunbrukets kaffestuga. Vädret hade kunnat vara bättre med en del blåst och regn men
det är väl inget för en skånepolis.
Solen behagade dock att visa sig
som när vi tog en välsmakande
fika på stranden vid Stenshuvud.

Styrelsen i MPGI genom
Ordförande MPGI

Stefan Sintéus
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Ola begär ordet

Ibland är det inte lätt att skriva …
… och i synnerhet inte nu, idag, i dessa
tider. Livet och världen är upp och ner
och vi är med om något som inte tidigare skett i modern tid. Samhället som vi
normalt är vana vid är kraftigt förändrat och vi har fått ställa om fullständigt
bara på grund av ett ”litet” virus. Alla
tidningar och nyhetsprogram fylls till
bredden av information om covid-19
och dess spridning här hemma och i
världen. Det är inte utan att man blivit
skärrad och oroar sig. Det läskiga ligger
nog mycket i att man inte vet hur man
själv kommer att reagera på sjukdomen
när och om man blir drabbad. Vi får
hoppas att det snart är över. Jag skickar en tanke till er som drabbats eller har
nära och kära som blivit sjuka. Jag ber
er att följa FHM’s rekommendationer
vad gäller renlighet och avstånd så klarar vi av det.
Man kan försöka lyfta det positiva som faktiskt inträffar i svansen av
covid-19. Det kommer rapporter om att
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luften blir renare globalt sett på grund
av den minskade förbränningen av fossila drivmedel. Jag läste någonstans att
biltrafiken minskat med ca 20 %. Och
att världshaven mår betydligt bättre och
att de återhämtar sig på ett sätt som
forskarna inte trodde var möjligt. Kanske kan detta vara räddningen för naturen i framtiden då jag tror många av de
förändringar vi tvingats till kommer att
vara självklara i fortsättningen.
Till och med på vår nivå som producenter av denna tidning så märks det.
Många av de idrottshändelser som vi
normalt rapporterar om i vår lilla sfär är
nu inställda. Detta medför att materialet till tidningen blir svårare att få ihop.
Det kanske finns någon latent kunnig
skribent därute som skulle vilja göra något reportage i vår tidning? Kom gärna
med förslag och maila in till vår redaktion på redaktion@skanepolisen.se.
Nog med det tråkiga. Vi får inte glömma att vi efter en lite seg vår har en

härliga årstid framför oss och att sommaren förhoppningsvis blir lång och
underbar. Det sägs att det ska bli en
mycket varm och skön sommar. Hoppas
bara den inte blir så torr som sommaren 2018 med problem för bönderna
och eldnings- och grillningsförbud. Men
efter den starten vi fått på året 2020
skulle en härlig sommar sitta som en
smäck. Vi får försöka göra tillvaron så
bra som möjligt med de förutsättningar
vi har och hoppas mitten och slutet av
året blir mycket bättre.
Glöm inte motionera och röra på er.
Mår man bra och har en god allmänkondition klarar man motgångar bättre.
Både fysiskt och psykiskt.
Må väl!

Chefred. & redaktionssekr

Ola Wahlberg
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(Det som skulle varit)
Trestads 2020
Månadsskiftet april-maj. Då skall
det vara dags för årets höjdpunkt
för en MPGI-golfare. Trestads. En
gastkramande tillställning över
tre dagar där 8 kvalificerade golfare från var och en av landets
tre största städer gör upp om
den åtråvärda titeln. Detta året
blev det inte så. Trots att golf
är en idealisk sysselsättning vid
en pandemi valde arrangören
Stockholm att hänga upp skylten med texten: INSTÄLLT PGA
CORONA. De fick stöd i sitt beslut av oss övriga lagkaptener.
Ovissheten var helt enkelt för
stor. Synd såklart. I år hade vi taget hem
det, det råder inga tvivel om det.
Semesterdagarna bokade, laget uttaget efter fjolårets prestationen, golfsuget
oförminskat. Man kan välja att återkalla
ledigheten, man kan lägga sig på soffan
i dagarna tre. Men så fungerar inte en
inbiten golfare. Sagt och gjort, vi åtta
som skulle åkt iväg drog istället ihop en
intern batalj över två dagar. Utan övernattning, långresa och samkväm men
ändå. Banvalen föll på Vasatorp Golfklubb och Landskrona golfklubb.

Lottningen gav följande matcher:
08:40. Mats B/Stefan S – Anders N/Christian D.
08:50. Mats J/Mats H – Johan
L/Ola W.

Banvalet föll på Vasatorp Tournament Course
och Landskrona Erikstorpsbanan.

de antal slag på sin spelhandicap. Var
och en spelar hålet och därefter jämför
man båda lagens bästa nettoresultat.
Vinst, förlust eller delning av hålet och
sen går man vidare till nästa hål osv osv.

Jag själv och Stefan har mötts
otaliga gånger i jämna och böljande matchspelskamper och så
blev det nu också. Alla fyra bjöd
på fin golf och inte förrän på 18e
hålet lyckades jag och Anders
stänga matchen. Kanske var det
glädjen och övermodet i det faktum att Stefan faktiskt lyckades
driva ut mig på utslaget på 18:e, något som annars aldrig händer, som
gjorde att de slappnade av och tillät
oss säkra 1–0 segern med ett stabilt
par. I potten låg, förutom 2 poäng, en
lunchöl. Jag kan lova att den smakade
ljuvligt även om Stefan vägrade betala
min utan överlät det till Mats B.
I den andra matchen rapporterades
ömsom vin, ömsom vatten. Johan hade
lite problem från tee och utnyttjade
hela greenfeepengen genom att slå

DAG 1 FÖRMIDDAG.
Vasatorp Tournament Course.

När jag rullade in på Vasatorps parkering trodde jag att jag var i god tid.
Över timmen kvar till utslag och all tid
i världen. Ändå var jag nästan sist dit.
Taggade MPGI-golfare syntes över hela
parkeringen, rotandes i sina bagageutrymmen, pillandes med sin utrustning.
Fortfarande bitvis molnigt men med
stora inslag av himmelsblått på sina
håll. Bådar gott detta!
Efter betalning, uppvärmning på
rangen och ett extra säkerhetsbesök
på toaletten var det så dags för lottning
och handicaputräkning. I spelformen
fyrboll-bästboll spelar man i tvåmannalag. Man får behålla 90% av sitt spelhandicap, jämför med motståndarnas
siffror. Man nollar den spelare som har
lägst och övriga tre drar av motsvaran-
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Mats B laddar för utslag på Vasatorps första hål.
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provisoriska utslag på flertalet av hålen.
Dock hittades de flesta förstabollarna.
Matchen blev även den väldigt jämn. På
sista greenen hade Mats H en kortare
putt för seger. Normalt sätter Mats 101
av 100 sådana puttar i sömnen men när
den SKA i kan man aldrig ta något för
givet. Lite nervositet gav en oväntad
koppsnurr och matchen slutade oavgjort.
Till lunch bjöds, förutom rövarhistorierna från förmiddagens spel, mjukbakad rostbiff med potatissallad eller
stekt torskfilé med citron och potatis.
Oavsett val smakade maten riktigt bra.
Hög klass på denna golfrestaurang precis som anläggningen i övrigt.

DAG 1 EFTERMIDDAG.
Vasatorp Tournament Course.

Efter avslutad lunch och uträtande av
stela ryggar var det dags för ny lottning
av lag. Även denna gången tvåmannalag, men i spelformen Irish Greensome.
Båda spelarna slår ut, sen slår man var
sitt slag på varandras boll innan man
väljer vilken boll man tycker ligger bäst.
Sen spelar man vartannat slag på den
till den är i hål och resultatet jämförs
med motståndarnas.
Lottningen gav följande lag och motståndare:
14:20. Stefan S/Christian D – Mats H/
Mats J.
14:30. Mats B/Johan L – Ola W/Anders
N.

Jag fick alltså äran att spela tillsammans
med min stora antagonist, något som
skulle kunna tänkas bli en bra kombination av ”rakt stabilt” och ”långt och vilt”.
Efter ett 275-metersutslag på ettan av
mig, ett bra inspel av Stefan i greenkant
och en efterföljande chip till 20 cm från
hål vann vi första hålet. Stefan följde
upp med ett magiskt utslag till 1 meter
från hål på hål nr 2. Enkel birdie och två
upp efter två hål. Både jag och Stefan
studsade fram och tyckte livet lekte lite
extra. Det gick över tämligen fort. Två
utslag till höger på följande parfemma
och försprånget var halverat. Några
hål senare var Mats och Mats inte bara
ikapp utan förbi. Nu var det bara att
hålla i hatten för att inte blir överkörda.
Kämpa, kämpa, kämpa. Diskussioner
om vem som skulle slå ut först, vilken
bolltyp som skulle användas förekom
flitigt. Det tog oss till 16:e hålet innan
vi hittade tillbaka till normalt spel. Vi
hade chansen att vinna 17:e hålet men
delade. Så inför 18 var det helt lika. Då
fick vi båda på varsin kanonsmäll med
driver och både lyckades följa upp med
greenträffar på andraslagen. Valet föll
på Stefans inspel varpå jag fick putta
bollen ner för en backe mot hålet. Jag
slog den aningens för hårt men Stefan
lyckades sänka enmetersreturen för seger i matchen, 1–0. Suckar av lättnad
respektive besvikelse hördes lång väg.
Golf alltså, vem kom på det?
I den andra matchen lyckades Ola
och Anders bekämpa Mats och Johan
med siffrorna 2–1.

Anders blickar ut över 5:e greenen på Landskrona GK, Erikstorpsbanan.
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Mats B följer coronarekommendationerna och
smakar endast på sin egna boll.

Ställningen efter första dagens spel:
Anders
4p
Christian 4 p
Ola
3p
Stefan
2p
Mats H
1p
Mats J
1p
Johan
1p
Mats B
0p

Johan försöker hitta nyckeln till långa raka utslag.
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Är det Ricky Fowler som kommer gåendes där?
Nej, det är bara den sammanbitna chefsredaktören Ola som lånat hans brallor.

Mats B njuter av livet och pumpar sig full med självförtroende inför rond 2.

Poängen tas med till andra dagens avgörande singelslaggolf. 1 p = 1 extraslag
att lägga till det erhållna spelhandicapet.
Vid den avslutande samlingen innan
hemfärd till varma bad och mjuka kuddar var alla slående överens över Vasatorps förträfflighet som golfanläggning.
Två 18-hålsbanor med TC som flaggskepp, två 9-hålsbanor, en korthålsbana samt ett överdådigt övningsområde.
Lägg därtill en väldigt trevlig shop och
en bra restaurang. Det enda som saknas där är egentligen boendemöjligheter i direkt anslutning till banan. Har ni
golfare som läser detta ännu inte besökt denna pärla, gör det!

DAG 2.
Landskrona GK, Erikstorpsbanan.

Ny dag, nya möjligheter till såväl birdies

som dubbelbogeys. Vädret som föregående dag, möjligen något kraftigare och
kyligare nordanvind.
Idag var det inte laget utan jaget som
stod i fokus. En vinnare skulle koras
bland de åtta i spelformen slaggolf. Det
handlar helt enkelt om att få bollen i hål
på så få slag som möjligt på varje hål,
dock med ett maxtak på fem slag över
hålets par. Extraslag erhålles enligt banans slopetabell efter respektive spelares handicap. Denna gången fick man
dessutom lägga till de intjänade extra
slagen från gårdagens matcher, något
som till slut skulle bli högst avgörande.
Gårdagens resultat utgjorde spelordning med ledarbollen sist ut. Det
var ett revanschsuget gäng som därmed fick slå ut först. Mats B satte en
nedförschip för birdie på hål nr 2 och

Stefan följer nyfiket sin bollbana på Vasatorps korta men utmanande 8e
hål.

6

Johan kontrade med en birdie på efterföljande parfemma. Mats H väntade med sin första birdie till sjätte hålet. Fint spel i den jagande bollen med
andra ord. Detta hade vi i ledarbollen
givetvis ingen aning om. Vår start påminde en del om de andras, fick vi veta
i efterhand. Jag själv lyckades med en
liknande chip som Mats B på andra hålet, också den för birdie. Annars var det
Anders som inledde bäst i bollen i förhållande till sitt handicap. Han gjorde
45 slag brutto första 9 hålen, ett resultat som även jag själv hade. Ovetandes
var vi då att Johan hade 43, Mats H 42
och Mats B 41. Sista 9 inledde Anders
med en dubbelbogey medan jag själv
lyckades pilla i ett par. Anders svarade
blixtsnabbt med en fin birdie på hål 11.
Bara att bita ihop. Sagt och gjort, två

Mats J ville få igång lagkamraten Mats H och gav honom denna utmaningen.
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Vasatorps 11 och 12 hål omgärdades av vackra rapsfält.

fina utslag på 12:e hålet gav birdie för
både mig själv och Stefan som smugit
med lite i bakvattnet resultatmässigt.
Så fortsatte rundan, vi gav och tog och
gav igen.
Banans 14:e hål, banans signaturhål,
är ett mycket trevligt par tre. Man står
högt upp, slår ut över vatten mot en
green som ligger ca 120 meter bort.
Bakom green har man hela Öresund
som kuliss och mitt i det böljande blå
tornar Ven upp sig. Slaget i sig är inte
det svåra här utan att läsa av vindar och
höjdskillnader. Givetvis hade vi lagt en
tävling i tävlingen på detta hål, en närmast-pin-tävling. Jag var den ende som
lyckades pricka greenen och mätningen
blev således överflödig (tur det förresten, eftersom jag hade glömt packa ner
måttbandet på morgonen…). På nästkommande parfemma fick Ola göra en
fin birdie. Därmed hade alla i bollen fått
anteckna minst en pippi i scorekortet.
Tävlingen kom att avgöras först på

18:e hålet, där vi för övrigt hade motsvarande närmast-pintävling som på
hål 14. När jag slog min 56-graders
wedge mot den sista greenen stod
fyra nyfikna herrar och beskådade
spektaklet. Bollen landade mitt på
green, tiotalet meter från flaggan och
jag kunde dra en lättnadens suck. Greenen är nämligen omgärdad av en liten
men bollsamlande bäck, något flera
övriga i sällskapet fick erfara. Slaget
räckte dock inte till närmast-pin seger.
Johans slag hade några minuter tidigare landat betydligt närmre hål. Något som han sen förvaltade väl, med
en putt för birdie och slutresultatet
71 slag netto. 71 hade även Mats H
lyckats scora vilket räckte till ledning
med lägre handicap som särskiljning.
Som tur är hade jag ingen aning om
detta när jag lyckades sänka bollen
med hjälp av två puttar för par, 38 slag
brutto sista 9 och sammanlagt 70 slag
netto.

Mats J och Mats på väg upp på 12e tee på Vasatorp.
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Slutresultat:
Christian
Mats H
Johan L
Anders
Ola
Mats J
Stefan
Mats B

70
71
71
75
79
79
79
83

Efter resultatredovisning och gratulationer avslutade det tilltänkta trestadslaget 2020 med en gemensam lunch i
klubbens ena restaurang. Pulled pork på
husets vis smakade fint även om korianderns förträfflighet i rätten ifrågasattes
av några.
Tack för två härliga golfdagar. Nu gäller
det att prestera väl under året och kvalificera sig till 2021 års Trestads som förhoppningsvis kan genomföras. Bucklan
ska hem till Malmö, med alla tillåtna och
på gränsen tillåtna medel. Så är det bara!
Text och foto: Christian D.

Stefan på Landskronas signaturhål, 14. Öresund och Ven i kulissen.
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Så gick det till förr
I mitten på 2010 bjöd jag in några äldre kolleger som jag jobbat med och som
kunde berätta om gamla tider. Jag satte
en tårta och en bandspelare på fikabordet, sen flödade nostalgin. Vi höll till i fikarummet på andra våningen, Davidshall,
4-5 gånger.
Här följer några axplock av berättelserna från kollegerna, som fotpatrullerade
6 timmar varje dag, ofta ensamma, obeväpnade och utan radioförbindelse.

när jag körde radiobil med Sten Dahlkvist. Vi styrde kosan till Bokskogen för
att titta på den skira grönskan. Vid Skabersjö grusgrop steg en rökpelare mot
skyn. 10–15 Malmökolingar grillade
korv. Vi blev bjudna, men tackade nej.
Sten som var en mästare på efterlysta
personer och bilar, fick syn på en efterlyst i sällskapet.
– Du är lyst, så du får följa med oss,
sa han.
När vi tre kämpade oss upp ifrån gropen, hörde vi uppretade röster bakom
oss: Slå dom på truten, vi ska hjälpa dig
m.m.
Sten och jag träffades på stan. Jag
bjöd på fika och ställde frågan till Sten
om händelsen som vi varit med om för
många år sedan. Har jag inte berättat
det, att en i gänget var min klasskamrat
i skolan, avslutade Sten. Det var nog vår
räddning, trodde båda.

Viggo i vars en arm och ”luftar” in honom. När de tre var inne kom pikéten.
Stor beundran väcktes hos piketgubbarna och överkonstapeln. Hur bar sig
unge Nordh åt för att omhänderta Malmös mest ökända slagskämpar samtidigt? Totte Nordh blev inte svaret skyldig.
– Jag tog en under var arm, svarade
han.

Sven Fridholm

Rolf Ekman

Sven Fridholm:

Rolf Ekman berättar:

Åldermannen Rolf fick inleda med frågan, har ni varit riktigt rädda nån gång
i tjänsten?
Jag har varit livrädd när jag ensam
skulle omhänderta Dempsey. Inte
världsmästaren i tungviktsboxning utan
en våldsam urstark koling.
Ett populärt nöje på Möllevångsområdet var när A-lagarna salade till en
knatting renat som man placerade under en parkerad bil. Kunde Dempsey
lyfta bort bilen, fick han spriten. Ofta
kunde han det. Vid mitt omhändertagande vägrade mannen, som hade en
sjuårings intelligens, att följa med. Jag
hade hört att han ville bli kallad vid sitt
efternamn Sjögren, annars blev han förbannad. Så skedde och Sjögren följde
med. Då när jag jobbade som överkonstapel kom vi bra överens när han fick
sina åtskilliga Brummturer (fyllor). En
morgon då Sjögren släpptes sa han till
en kollega:
– Nu slipper ni nog mig. Sjögren gick
över Verkstadsgatan, in genom porten
och segnade ner död.
Den andra gången jag var rädd var

8

Torsten Nordh

Torsten Nordh berättar:

Jag hade enmanspatrull på Möllan. En
allmännhetare berättade att det var ett
råkurr på pissoaren Stenbergs villa (uppkallad efter en kissnödig politiker). Jag
gick dit och fann Dempsey i högvarv.
Han hade slagits med en annan slagskämpe som kallades Viggo Murare. Jag
hade hört av en äldre kollega, att Dempsey skulle man inte säga, utan Sjögren.
På vägen till poliskiosken slet sig Sjögren
och tog tag i ett stuprör som föll i gatan
med ett buller. Väl inne i kiosken såg jag
Viggo Murare genom fönstret!
– Sjögren här kommer Viggo, du ska
inte stå ensam för det här.
Jag öppnar dörren och så hugger vi

Sven fick smeknamnet "Sven Fika" (Jyets anm.). På det fashionabla Schweizinspirerade caféet var poliserna välkomna på fika kl 18.30 och 20.30.
Sven berättar: Jag patrullerade på
Södergatan då Lille Kullgren kom på
inspektion. Han frågade mig om man
fortfarande kunde få en kopp kaffe
på Residens. Jo, det kunde man ju om
tjänsten så tillåter. Jag och Kullgren
gick en trappa ner, men efter en lång
väntan blev det inget napp.
Besvikna gick vi upp, Kullgren lämnade och en ny kollega anslöt. Jag berättade om vårt misslyckade besök. Vi
gick ner igen och fick både smörgåsar
och bakelser, servitrisen log oskuldande och sa, att hon inte vågat bjuda tidigare på han som hade gula snoddar om
armarna – för han var nog chefen.
Jag blev rädd en gång. Jag och Lars
Tjerngren var på ett dödsfall i lite finare kvarter. En kvinna hade hittats död
i lägenheten. Vi sökte igenom lägenheten, då en kraftig smäll hördes. Det
lät som ett pistolskott. Snabbt letade vi
vidare och fann till slut en oljemålning
i storleken 2 x 3 m. Den hade ramlat
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2020

ner från en krok och hamnat bakom en
soffa.
Jag var med min fru på en promenad. Ett större bråk uppstod på Rivieran (norra sidan av Gustav Adolfs torg
vid Marabous hörna. En radiobil stannar och en röst hörs i vimlet: "Tornberg
kommer"!
Folkmassan skingrades och lugnet
lägrade sig åter.
Man myntade uttrycket i Malmö, att
Tornberg var busarna fiende och folkets
vän!

Birger Jönsson

Sven Tornberg

så gammal ut. En man på Möllan tyckte det var synd att man skickade ut så
gamla poliser.
– Hur gammal tror du att jag är, frågade Birger? Femti–femtifem, blev svaret.
– Jaha, sa Birger, jag är tjugotvå.
Han beklagade sig för den legendariske Gustav Spjut. Lite drömmande sa
han till Birger.
– Ja, jag har alltid tyckt att du ser lite
’’ordinarie’’ ut.

Sven Tornberg:

Sven Tornberg var en kraftkarl. Han och
gentlemannen John Persson var de som
kört radiobil längst i Sverige. Ofta med
doktorn Martell i baksätet. Vilket var
praktiskt när det uppstod blessyrer i arbetet.
Sven deltog även i idrottsutbyte
med Köpenhamnspolisen. Efter en
vunnen tävling i Drottningens by läskade Knut Nordholms pågar sig i Nyhamn. De blev sena till båten, som låg
vid kajen intill Havnegade. Sven tog
täten, slängde upp väskan och sig själv
i båten. Vinkade triumferande till kompisarna på kajen.
– Vet du om att det är Bornholmsbåten, upplyste Hans Håkansson.
Sven fick åka med och stanna i Rönne i tre dagar i. Fort, men fel...
Sven blev hundförare. I ett PM om
någon som levde i misär skrev han till
Birger Jönsson följande; ”min hund
hade vägrat att ligga på mannens
madrass”.

Birger Jönsson berättar:

Jag frågade vid något tillfälle om det
var sant att Sven Tornberg brutit armar
på gripna. Svaret blev nej!
– Jag har hållit i armar, men så har de
själva brutit dom.
Birger var bekymrad för att han såg
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2020

Carl-Georg Andersson

Carl-Georg Andersson berättade:

Jag hade en farbror på ”Backarna”.
En dag fotpatrullerade jag på Lun
davägen.
Jag fick anledning till att brotta ner
en buse och vi hamnade liggandes på
spårvägsspåren.
En spårvagn fick bromsa in och började klinga. Det blev en folksamling.
På trottoaren spatserade min farbror, som lyfte på sin hatt med orden:
– God morgon Carl-Georg. Jaså här
ligger du och brottas.
Farbrodern fortsatte sin promenad.
– Jag, Berno Karlsson och Hans
Håkansson låg på träningsläger i Snasalien på polisens helnykterhets förbunds förläggning inför Vasaloppet.
Det spelades poker och en och an-

nan virre intogs. Sent på natten pausade man för att pinka. Jag tänkte
mula Berno i snön och Hans var inte
sen att hjälpa till.
Hans slog skallen i takskägget på
ett vindskydd. Ett stort öppet blödande sår blev följden. Det behövdes
sys och Bernos fru väcktes för att
köra bil till sjukstugan i Malung 12
mil bort. Väl framme fann vi sjukstugan tom.
Berno och jag fann några vita rockar, en skalpell och första förband. En
doktor dök så småningom upp. Hans
första fråga gick till oss.
– Varför har ni läkarrockar på er?
– Ja, vi trodde inte du skulle komma
så vi tänkte operera själva. Alla genomförde Vasaloppet, varav en klädd
i turban.
Jag var en stark motståndare till
att spara in på kontorsflickorna. Det
hade nära kostat livet på Sven-Olof
Hagesäter, som jobbade på centralvakten.
Kontoristerna hade skjutsats hem
med radiobilen men dagrapporten
var inte utskriven i 26 exemplar på
ormiogram. Jag hörde belägenheten.
Det ska väl inte vara så jävla svårt,
tänkte jag.
Hagesäter misstrodde totalt mig
och startade upp maskinen. Valsar
började sluka ormigogrammet med
dagrapporten. Hagesäter kom för
nära då han böjde sig över mig. Slipsen kom in mellan valsarna och drog
in Hagesäter mot en trolig död. Jag
drog i sista minuten ut väggkontakten. En lätt chockad kommissarie fick
sömnproblem och på slipsen kunde man läsa: Erik Guntram Hartvig
Wegeheim hade varit inne två gånger
för fylleri och våld mot tjänsteman.
På centralvakten jobba även den
trivsamma chefen Gunnar Jonsson.

Gunnar Johnsson
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Gunnar Johnsson berättade:

Gunnar pratade gärna om fotboll. Helst
Trelleborgs FF och MFF.
Jag var patient hos urologen och ordföranden i TFF. Tränaren för Trelleborgs
stolthet var Tom Prahl som var lite för
stel tyckte jag. Han kramade ju inte
spelarna vid spelarbyten. Abrahamsson,
menade att det har vi andra som gör.
Nästa hemmamatch var Leif Magnusson och jag på plats. Då fick vi en mumifierad Jensen att få en bamsekram av
Prahl då han gick ut.

viks marknad. Samma taktik, men här
gick pöbeln även på mig och Tommy
Cederborg också.

Leif Magnusson

Jag var vakthavande och skulle styra upp de som blivit omhändertagna.
Utanför Davidshall väntade ett
större antal raggare på att kompisar
skulle släppas. I röran då de tillnyktrade skulle släppas kom en vanlig ”Malmöfylla” att hamna i baksätet på en
raggarbil, som hörde hemma i Kristianstad.
Lite miljöutbyte skadar aldrig.

Bengt Janbris

Bo Persson

Bo Persson berättade:

Jag härsknade till på chefen på centralsektionen. Han hälsade bara varannan gång och då fick man inte ha
handen i fickan och hälsa med en distinkt vridning med huvudet. Jag bestämde mig för att sluta att hälsa på
chefen.
Jag hade varit och brottats och var
på väg till restaurangen på Davidshall,
då vi möttes. Hälsandet blev lamt och
jag fick en åthutning.
Jag är här på fritid och du ska vara
glad att jag hälsar på dig överhuvudtaget, kontrade jag.
En månad senare skulle jag köra
upp för rött körkort (utryckningskurs).
Körläraren Konrad Nordkvist sa till
mig innan körningen, att jag skulle gå
in till chefen. Jag vägrade först. Inget
besök ingen uppkörning, sa körläraren. Han fick mig att säga:
– Jag heter Bo P!
Chefen exploderade, jag vet nog
vem fan du är – UT!
Jag klarade uppkörningen.

Leif Magnusson berättar:

Jag hade en stökig kväll på NPO City.
Jerry Williams hade haft konsert.
Många mer eller mindre berusade
raggare hade kommit ifrån hela södra
Sverige.
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Ragnvald Carlsson

Ragnvald Carlsson berättar:

Gunnar Hersler

Gunnar Hersler berättar:

Jag jobbade på Säk eller filttofflorna, så jag är förtegen. Jag och Åke
Johansson tänkte odla bin. Vi tog en
svärm i en papplåda, men hålen blev
för stora och då vi var vid Nobeltorget
såg vi människor som fäktade med
händerna.
Bina hade flytt ut genom bakrutan.
Sorti med bi, är nertecknarens kommentar (eller som Willy Olsson kommenterade, att det var en bisyssla).

Bengt Janbris berättar:

Jag har räddat livet på två personer.
Den förste var Lasse Lönndahl, som
överfölls av ett par hundra vilda tjejer
efter en konsert. Han smusslades ut genom en bakdörr.
Den andre var Målle Lindberg på Ki-

Jag blev tillfrågad om att ställa upp i en
ungdomsturnering i boxning.
Jag skulle möta en motståndare som
kallades Röde Orm. Tränaren menade
att det var en bra chans i karriären. Hur
det gick? Jag var med i matchen ända
tills de släckte ljuset. Min mor kände
inte igen mitt buckliga ansikte och ville
inte släppa in mig först! Mina kompisar i Lindesberg undrade varför jag åkt
ända till Stockholm för att få på truten.
Det kunde du ju lika bra fått här hemma.
Denna historien är tillsammans med
Tornbergs båtresa till Bornholm två
klassiker. Tänk hur många skratt de
lockat inom Malmöpolisen. Efter avslutad sammankomst, brukade Birger
Jönsson diska.
Torsten ”Totte” Nord betalade ett
bidrag till Tårtan. Och livet gick vidare.
GLAD MIDSOMMAR!
Jyet, en hopplös nostalgiker
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2020

Glad sommar
önskar

redaktionen!
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Boktipset
Titel:
Minotaurus Tårar
Författare:
Maths Nilsson
Förlag:
Nurret bokförlag
Hemsida:
www. mathsnilsson.se

Om författaren:
Maths Nilsson är uppvuxen i Färjestaden på Öland
men flyttade efter studier i Lund till Södertälje och
senare Stockholm. Han är kemist inom läkemedelsbranschen men fick möjlighet att gå ner på deltid vilket
resulterade i debutromanen Själseld 2011 (en rysare i
Ölandsmiljö). Sedan dess har det blivit ytterligare tre
böcker i olika skönlitterära genrer och en populärvetenskapligt bok.
Handling:
Walter har flytt sitt förflutna i över sjuttio år och skjutit
på saker han lovat sig själv att göra men inte mäktat med.
Men det går inte längre, cancern tär på hans kropp och
det kommer snart att vara för sent. Han måste ta sig ner
till Kreta igen och det blir till en resa som lika mycket är
en färd tillbaka i Walters liv. Minnen från andra världskriget kommer tillbaka med full kraft. Är den före detta så
folkkäre företagsledaren verkligen den han utger sig för
att vara? Jagad av döden och en journalist med en helt
annan bild av Walter blir det en kapplöpning med tiden
för att till slut hinna konfrontera det han fruktat. Den lilla statyetten av Minotauros bränner i hans hand, är hans
strävan ens möjlig eller är det bara en naiv önskan? Vad
hände egentligen där nere på Kreta för sjuttio år sedan?
Svaret ligger och väntar långt inne i de labyrintliknande
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Finalist i t
Selmaprise
2015

gångarna i bergen vid Gortyna där Georgios fortfarande
lider kval av det som hände under tyskarnas ockupation
av ön. Minotauros Tårar är, med avstamp i den mytologiska historien om Minotauros, en berättelse om brott och
straff och vem som är ond eller god. Två män på var sin
sida om en makaber krigsförbrytelse, ett offer och en förövare, eller döljer det sig mer under ytan? En spännande
och välskriven roman med många bottnar.
Sagt om boken:
"Berättelsen håller ett bra tempo, spänningsläget upprätthålls fram till sista sidan och ’Minotauros tårar’ är definitivt en bladvändare som det är svårt att lägga ifrån sig."

/Tidningen Kulturen
"Bland det bästa jag läst i pocketformat. Jag gillar inte
WWII. Känns uttjatat. Men din vinkel blev ändå lysande!
Någon tår blev det också … Jag vill se filmen!!"

/Jörgen Blixt
”Det var fängslande läsning; en episk, tankeväckande,
gripande historia ... Det är ett sådant manus man vill läsa
flera gånger och prata om med andra. Det kommer helt
klart till liv på ett väldigt explosivt sätt i de imponerande
och tekniskt otroligt skickligt skrivna krigsscenerna.”

/Jenny Bäfving, lektör
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ponerande idrottskarriär
Vi som jobbar på Toftanäs träffar honom
nästan dagligen. En person som möter oss
så fort vi kommer genom slussen, in i stora hallen. Jag tänker på Leif Malmqvist,
securitasvakten.
Man slänger lite käft med alla som jobbar där, lite golf med Jonas men med
Leif blir det mycket löpning och skidor. Jag hade förstått på hans historier
att det var lite mer än vanligt, lite mer
träning än vad man förstår. Han är ju
ganska blygsam och skryter inte direkt.
Men jag fick en ide … varför inte intervjua honom och höra lite mer ingående
vad han varit med om i sin karriär. Och
jag blev förvånad … och kanske mer imponerad faktiskt.

Uppväxt på landet

Leif är en ”bonnapåg” från Teckomatorp
som växte upp på pappas gård och som
liten fick Leif höra om Vasaloppet, Li-
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dingöloppet och Vättern runt och tänkte … ”Wow, det skulle jag vilja göra någon gång”.
Hans idrottskarriär började redan
vid 10 års ålder med friidrott med
sprint som specialitet. Han var IFK
Lund trogen till 15 års ålder då hans
broders intresse för bodybuilding fick
honom att byta bana. Det blev nu full
satsning på styrketräning och kost istället. Det visade sig att Leif och hans
bror hade bra anlag och efter några
års träning visade sig framgångarna
ganska fort. Hans intresse för kroppen och anatomi hjälpte honom på
traven och han började tävla. Efter
några års hård träning och efter att ha
haft stenhård kontroll på dieten började framgångarna visa sig. Han var
väldigt framgångsrik på podiet och
vann 2 st SM guld som junior och senior. Han tog även hem en fjärdeplats
på junior-VM.

Idrottsbyte

Vid 24 års ålder lade han hantlarna
och skivstängerna på hyllan och började nu istället med löpträning. Det
blev många mil under några år och han
varvade nu också löpningen med rullskidor eftersom han fortfarande hade
pojkdrömmen kvar om att genomföra
ett Vasalopp. Vid 27 års ålder, 1993,
kördes det första av många Vasalopp.
Han hade som mål att köra ett Vasalopp men det stannade inte där. Han
har nu kört 28 stycken! Och jag tror
inte det stannar där. Eftersom löpningen fortfarande var en stor del av hans
träning så var det väl lika bra att ställa
upp i en svensk klassiker, tyckte Leif.
Han har nu avverkat 26 stycken! Och är
inne på sitt 27:e. På grund av covid-19
så blev Vättern runt inställt 2020 men
arrangörerna löste det genom att tillåta
deltagarna att lämna in filerna från sina
cykeldatorer. På så sätt fick man visa
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att man cyklat sina 315 kilometer. Och
Klassiker nr 27 var ett faktum.

Svensk Klassiker

Varför det blev så många Klassiker beror på att den allroundträningen som
krävs är ett perfekt träningsupplägg,
enligt Leif. Löpning varvat med rullskidor och simning ger en bra grund och
sliter inte så mycket på kroppen som
när man bara håller på med en sport.
Vi som är lite till åldern kan med avundsjuka se lite på hans resultat på just
Klassikern. 2010 började man att köra
en gemensam databas för alla klassikerloppen och det visade sig att Leif hade
genomfört den snabbaste klassikern
någonsin för klassen H50 i Skåne. 2017
gjorde han Klassikern på 18.33 tim.
(Vasa 6.17 tim – Vättern 8.36 tim –
Vansbro 50 min – Lidingö 2.48 tim). I
H50 är man väl ändå gubbe så det bör
vara en lätt match för unga MPGI:are att
slå eller? Någon som antar utmaningen?

Triathlon

Under sin träning för den Svenska Klassikern så inföll ett nytt intresse. Han
blev nyfiken på Triathlon och började
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lägga om sin träning efter detta. För
den oinvigde kan nämnas att Triathlon
(momenten är 3,86 km simning och
därefter 180,2 km cykling och som avslutning ett maraton med 42195 meters löpning). En sådan tävling existerar
i Sverige. Den hålls årligen i Kalmar och
går under namnet Ironman. Som läsaren förstår med tanke på Leifs träningsschema så nöjde han sig inte med att
genomföra en Ironman. Nä, han har nu
gjort 7(!) stycken.

Ironman

Namnet Ironman kommer från ursprungstävlingen som hålls årligen på
Hawaii. Den första Ironmantävlingen
hölls på Hawaii 1978. Långdistanssimning är en populär sport på Hawaii.
Under flera år hade simmare och löpare debatterat vilka idrottare som var
mest vältränade. En marinofficer, John
Collins, satte fart på debatten genom
att påstå att cyklister är de mest vältränade. Han föreslog att debatten skulle lösa sig genom att ha en tävling på
samma distanser som några långlopp
som redan fanns på Hawaii, Waikiki
Roughwater Swim, Around-Oahu Bike

Race och Honolulu Marathon, dessa tre
grenar skulle arrangeras samtidigt. Han
organiserade tävlingen, där 12 män fullföljde. Nästa år 1979 deltog 15 personer varav en kvinna. Efter det skrev den
stora sporttidningen Sports Illustrated
en stor artikel om tävlingen, en journalist hade råkat höra om tävlingen när
han var i närheten. 1980 deltog flera
hundra personer (Wikipedia).
Som ni förstår är det oerhört svårt att
anmäla sig till denna tävling så de har
lanserat en möjlighet att vinna en startplats via ett lotteri. Annars är det kvalificering som gäller och då måste man
tillhöra världseliten för att få en plats.
Leif insåg att hans tider inte räckte till
och satte sina förhoppningar till en lotterivinst för att få delta. År 2000 var
fru Fortuna med honom och han fick
en starttid. Målet med att ställa upp var
att kunna ta sig runt och inte bryta loppet Såklart fixade han det och gick i mål
med en tid på strax över 13 timmar.

Inte släppt löpningen

Löpningen har varit ett genomsyrande
inslag i Leifs idrottskarriär och han har
aldrig släppt löpningen. För att ytterligare fylla på hans långa meritlista av olika
lopp så kan det nämnas att han hunnit
med att springa 15 stycken maratonlopp också. Han har varit runt jorden
och sprungit. Bland annat kan nämnas
att han sprang Boston Maraton 1996
på deras hundra års jubileum För den
insatte i idrottshistoria förstår då att det
första maratonloppet i Boston sprangs
samma år världens första Olympiska
spel genomfördes, 1896. På resekontot finns också resor till och start i maratonloppen i Stockholm, Köpenhamn,
Paris och London bland annat.
Jag har själv idrottat en hel del i min
ungdom och min huvudidrott var ishockey på ganska hög nivå och jag har
tränat en hel del i mina dagar, men då
jag satt och intervjuade Leif så sjönk
man ner i stolen och tyckte ens egen
karriär var nästan lite löjlig. För man
måste tänka till lite när man förstår
träningsmängden Leif lagt ner på sin
karriär. Varje moment i en klassiker till
exempel kräver hundratals om inte tusentals träningstimmar. Och en klassiker består av fyra moment. Och han har
gjort 27 stycken. Och 7 Ironman och
15 maratonlopp. Man blir trött bara
man tänker på det men också väldigt,
väldigt imponerad.
Vid tangentbordet
//Ola Wahlberg, Redaktör
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Damernas Innebandy-SM
2019
Efter två guld på rad så var vi sugna på
ett tredje guld, i hopp om att vi kanske
skulle få behålla vandringspokalen hemma i Malmö.
Dock så insåg vi när vi började inventera laget att det skulle bli ett tufft år
att få ihop folk från de gamla rävarna.
Födsel av barn, graviditeter och skador
var inte riktigt synkat med årets SM och
listan på vilka som kunde följa med var
inte lång. Så vi fick, som så många gånger förr, börja rekrytering av nya spelare
och det visade sig vara många som ville spela innebandy-SM. Det var någon
som spelade aktivt i en förening, någon
som spelade innebandy på jobb men
även många som aldrig hållit i en innebandyklubba förr, men viljan var stor.
Eftersom det var så många nya så
kände vi att träningar inför SM var ett
måste. Tidigare år har vi varit glada om
vi fått ihop en träning men i år var viljan att spela ihop laget väldigt stor och
vi fick ihop flertalet träningar med hög
närvaro. Bara några veckor innan SM
så fick vi även klartecken från några
veteraner i laget och till slut blev vi en
massiv trupp på hela 2 målvakter, 16
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spelare och 1 coach. Även hejarklack,
respektive och barn fick följa med på
resan upp till Göteborg och SM.

Ändringar inför årets SM

Göteborg som arrangerade SM 2019
ville genomföra en förändring av hur
SM brukar arrangeras. Två ändringar
gjordes:
1. Inga kvalmatcher skulle genomföras utan alla lag som anmälde sig skulle
få deltaga. Vilket gjorde att vi var fler
lag än någonsin.
2. Arrangemanget genomfördes över
en helg så att tillställningen skulle avslutas med banketten.
För damerna innebar det att 9 lag
kom till Göteborg för att kämpa om den
åtråvärda pokalen. Malmö hamnade i
grupp 1 med 4 andra lag och i grupp 2
således 4 lag sammanlagt.
De två första i grupperna gick vidare till semifinal, resterande lag skulle
slås ut. Enkel matematik och vi förstod
vad som gällde. GE GÄRNET I ALLA
MATCHER OCH VINNA.

Avfärd mot Göteborg

Så var det dags för avfärd mot Göte-

borg. Ett glatt gäng mötte upp vid polisstationen med de två hyrda minibussarna.
Efter noggrant övervägande insåg
vi att vi behövde lunch innan vi skulle
spela första matchen, det blev IKEA.
Alla glada och nöjda, stereon på högsta
volym och alla var laddade till tänderna.
Väl framme vid Valhalla-hallen så var vi
först av alla. Vi fick börja med att sätta upp sargen och rengöra hallen från
handbollsklister!
Första motståndet stod Södertälje
för. Ett lag vi har mött ett flertal gånger
och som vi har plusstatistik mot. Dock
brukar de ha en otroligt bra defensiv
med en målvakt som det är nästintill
omöjligt att göra mål på. Matchen slutade 1–0 till oss.
Andra matchen för dagen i princip direkt efter första matchen var mot Jönköping. Ett lag som vi inte mött de senaste 10 åren. Så det såg vi fram emot.
Vi börjar matchen otroligt bra och har
en ledning på 4–1. Allt ser riktigt bra ut.
Men någonting händer, så vi tappar vår
ledning och slutresultaten blir 4–4. Så
klart stor besvikelse men bara att ladda
om inför tredje matchen för dagen.
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Tredje matchen klockan 18.00 var
mot Göteborg. Ett spelskickligt lag.
Tyvärr var vi inte med från start och
målen trillade in bakom om oss. De
hade spelövertaget hela matchen och
de vann tillslut med 6–0.
Vi var väldigt besvikna och möjligheten att gå vidare såg mörkt ut.
Möjligtvis om vi vann vår avslutande
match i gruppspelet och resultaten
skulle gå vår väg så fanns det en liten
chans.
Fredagskvällen spenderade vi på
vårt hotell Gothia Towers med hämtmat och en tidig kväll.

Andra speldagen

Andra speldagen hade vi tidig match,
avspark 08.20 mot Östergötland. Ett
lag vi har mött flertalet gånger genom
åren.
Det brukar vara jämna och fysiska
matcher mot Östergötland. Så var det
även denna gången. Vi hade ledningen vid 2 tillfällen under matchen men
Östergötland kämpade sig tillbaka
och vi orkade inte riktigt hålla emot,
trots riktig fina chanser i slutet av
matchen. Matchen slutade 2–2 och
därmed var vår chans att ta oss vidare till slutspel borta. Det var många år

sedan Malmö damer inte tog sig vidare till slutspel.
Efter matchen tog vi oss tillbaka till
hotellet och avnjöt en delikat frukost. I
väntan på banketten roade vi oss med
att se på slutspelet. Göteborg stod som
slutliga segrare i damklassen och väl
värda att vinna på hemmaplan och de
spelade bra innebandy.

Banketten

Kalle som höll i många av trådarna på
SM hade under SM i Gävle (2018) utmanat till att ställa till med århundradets bankett i Göteborg.
Nytt för i år var som sagt att banketten skulle hållas när alla matcher var
klara och vi hade en vinnare som skulle
firas ordentligt under kvällen. Kalle delade ut priser till diverse vinnare, flest
gjorda mål, mest värdefulla spelare osv.
Kvällen avslutades med dans och vid
01.00 stängdes musiken av.

Inför nästa år

Vi hade inför 2019 fått nya fina matchkläder sponsrat av MPGI. De är blå och
skulle ersätta vårt röda gamla matchställ.
Men då många lag endast kommer
med ett matchställ och många av lagen har blå eller svarta matchställ fick
vi bara spela 1 match i det blåa stället,
matchen som vi vann. Vi är inte vidskepliga men nästa år i Växjö skall vi
spela alla matcher i det blåa stället och
då tar vi hem guldet till Malmö igen.
Vid pennan,
Maria Moberg samt Karin Lago
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2020
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Polisens Musikkår, region Syd ...
... gör en paus i verksamheten p.g.a.
coronavirusets framfart i landet. Alla
spelningar är inställda liksom våra
resor under sommaren till Danmark
och Tyskland. Även om vi läser att
Bakken skall ha öppet så är gränsen
stängd så i år blir det inga svenska
orkestrar på blåsmusikens dag. I Sverige skall man försöka göra digitala
konserter på den Svenska Blåsmusikens dag.
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Malmö Live har stängt för publik så
konserten vi skulle gjort den 4 oktober är inställd redan nu då vi inte vet
hur det blir. Artister måste ha reda på
i god tid att det är inställt.
Att något liknande hänt för musikkåren kan ingen minnas och det är
många som varit med sen 1965 då
musikkåren ombildades.
Ur en gammal handskriven bok,
funnen i polishusets källare, går det

att läsa följande protokoll från ”Malmö
Polismäns Musikkårs” verksamhet:
”På initiativ af poliskonstapeln A
Berg och på af honom utfärdad kallelse sammanträdde några för musikintresserade 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 mu-
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Arne Nordström som är musikkårens sjunde dirigent.

sikkår.” Vidare: ”…och enades de närvarande om att instrument af bästa
kvalité med svenska grepp skulle på
afbetalning inköpas hos en af stadens
musikhandlare och beslöt föreningen
inköpa: 1 st bastuba, 2 st tenorbasu-
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ner, 1 st althorn, 1 st trumpet och 2 st
kornetter.”
Det är nu 114 år sedan ovanstående
text skrevs och musikkåren lever fortfarande kvar inom polisen.
År 1997 så blir polisen i Skåne en

myndighet och då slås Helsingborgs
Polisorkester och Malmöpolisens Musikkår samman och bildar Polisens Musikkår, Skåne. På den tiden kom det
även spelande poliser från Kristianstad
och vi var ett fantastiskt gäng. Och det
är vi fortfarande.
2015 så omorganiserades polismyndigheten för att bli en enda myndighet
i hela landet med olika regioner vilket
gjorde att även musikkåren fick byta
namn till Polisens Musikkår, region Syd.
Musikkåren framträder ofta i polisiära sammanhang. Senast var det invigning av den nya polisutbildningen på
Malmö Universitet. Innan invigningen
framförde musikkåren ett stycke skrivet av Daniel Hansson som är Musice
Directorus på högskolan. En fantastisk
invigning då polisens bilar hade körts
fram till garageintaget där invigningen
skulle hålla till och då stod musikkåren
utspridd i hela lokalen. Polisbilarnas
sirener tjöt och musikkårens olika musikgrupper spelade i samma tonart som
polisbilarna. För den stora publiken lät
det ganska tufft men för den musikaliske var det musik som klingade skönt
i varje öra.

Att hitta en dirigent!

Göte Nilegård satt som vakthavande
hos polisen då en ung man steg in och
ville anmäla sin cykel stulen. När han sa
sitt namn reagerade Göte Nilegård och

21

undrade om han är den Roger Lindberg
som var känd i stadens musikkretsar.
När Roger svarade att det var han fick
han frågan om han kunde ta jobbet
som musikkårens dirigent och han blev
den första dirigenten i Polisens Musikkår Skåne 1965.
Roger Lindberg kom från Malmö
Symfoni Orkester. Den andra dirigenten blev Gunnar Jansson, följd av Kjell
Olsson som också kom från Malmö
Symfoni Orkester, som utöver dirigentskapet även medverkade i musikkårens
musikaliska utveckling. Uno Zetterberg
dirigerade musikkåren under en kort
tid innan Per Falck, från Malmö Symfoni Orkester, blev musikkårens femte
dirigent. I april 2006 blev Kjell Olsson
åter dirigent för musikkåren och avgick
2017 då Arne Nordström tog över det
musikaliska ansvaret. Arne Nordström
är musikkårens sjunde dirigent.
Många musiker har spelat i musikkåren under de 114 åren som gått.
Att nämna namn är inte lätt. Då är det
lättare att berätta vem som ingick i den
första styrelsen 1965.
I den första styrelsen satt Göte Nile
gård som ordförande, Bengt Sjöberg
och Kalle Lindström som ledamöter
och som sekreterare satt Jan-Tore
Ståhl. Jan-Tore spelade klarinett. Men
han var också en lika flitig gymnast.
Fram till sin död 2016 växlade han
mellan sin gymnastiktrupp på Videdals sporthall med att cykla med klarinetten i högsta hugg för att inte missa
en repetition med musikkåren. 88 år
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gammal lämnade han både gymnastiken och musikkåren. Det var året han
avled. Jan-Tore Stål var den som varit
med längst i musikkåren genom tiderna. Men Sven-Erik Nilsson var 91 år
gammal när han spelade sin sista ton
på bastuban. Sven-Erik var fantastisk
för han spelade i olika orkestrar och på
olika instrument samt skrev lättfattliga böcker om hur man spelar de olika
instrumenten och hur instrumenten
fungerar.
Utlandsresorna har varit många.
2004 deltog vi i Historikerfestivalen på
Malta. Och vi har spelat i Holland, Österrike, Zürich i Schweiz, Trieste, Paris
och många andra länder. I Tyskland har
vi varit många gånger. Frankfurt, Berlin,
Heilbronn, Kiel och konserter bland de
fina badhotellen kring Plönsjöarna och
den senaste resan gick svenskbygderna
kring Wismar där vi fick en guidning av
den tyska polisen som bjöd på allt de
hade.
Vi har fyllt alla konsertlokalerna i
Malmö. Artisterna har bl.a. varit Gunhild Carling, Richard Söderberg, Marianne Mörck och TV4:as vinnare av
talang 2018 Madeleine Hilleard som
gjorde succé med Nils Olsson och Trio
Amore. Vi har också tidigare haft artister som Lasse Lönndahl, Danne Stråhed, Sanne Nielsen och Ingmar Nordström.
Blæsemusikens dag på Bakken går
alltid den första helgen i juni och där
har vi spelat i många år och det har alltid föregåtts av en konsert vid ankaret

i Nyhavn. Ankaret är en minnesplats
över stupade i något sjöslag och man
har placerat ett ankare vid det lilla torget som inleder Nyhavn. Till julen blir
det konsert med Polisens kör, region
Syd i Korsbackakyrkan i Kävlinge och
St. Johannes-kyrkan i Malmö.

Vill du också spela med oss?

Bland alla som utbildar sig till poliser
finns det många som har ett instrument i garderober eller i en byrå på
vinden. Du spelade i din ungdom men
så fick du andra intresse. När du går
på Polishögskolan i Malmö måste du
ibland koppla av. Vad vore bättre avkoppling än att du plockar fram ditt
gamla instrument, putsar upp det och
känner dig för om du kan får ljud i instrumentet. Är du intresserad så hjälper
vi dig igång. Du får sitta bland vana och
duktiga musiker som är jätteglada att
få hjälpa dig igång. Alla vi som redan
spelar i Musikkåren har spelat i många
år och vi vill gärna ha ”ungdomar” bland
oss. Ingen stämma är svårare att spela än att det går med god träning och
snart så sitter musiken i fingrarna igen.
Intresserad? Ring och tala med Paul
Brorsson på tel: 010-561 39 89.
Vi repeterar varje torsdag mellan
17.30 och 20.00 och vi bjuder på fika i
pausen. Besök gärna vår hemsida så får
du mer info om hur du får kontakt med
musikkåren
Vid en taktfast dator,
Kjell-Arne Friberg
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2018 genomfördes tidernas
första svenska PM i fiske
Uppskattningen var tydlig och intresset var stort. Att det skulle upprepas var
självklart.
Även om ett mästerskap av denna typ
skiljer sig ifrån många andra mästerskap
i aspekten blod, svett och tårar så är det
en spänning och en tävlingsanda som
inte går att ta miste på. I en fisketävling
är det högsta prestige att få den största
fisken, det är ett misslyckande och nästan
lite skamset om man inte får någonting
alls. Allt däremellan räknas knappt, även
om det för enskilda kan kännas skönt att i
vart fall fått fisk på kroken.
Så är det åtminstone på tävling. Då är
det fisk som räknas, inget annat.
När man fiskar privat är fisken snarare en bonus för de flesta, som ett
lyckosamt inslag under några timmar
av återhämtning och sinnesfrid. Visst
är fisken det essentiella för fisket, utan
den skulle fisketuren så klart inte finnas. Men fisketuren föder så mycket
mer och kring den finns mer än just att
få upp en fisk i båten. Alla som fiskar,
jagar, vandrar eller av andra anledningar ägnar sig åt friluftsliv där naturen är
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nämnaren vet vad jag talar om. Skogen,
vattnet, djuren, lätena, dofterna, regnet, vinden, solen, förberedelserna... ja
listan kan göras hur lång som helst och
i slutändan blir allt magi.
Under vår polistävling i fiske vill vi
väva ihop allt det goda och fina hos fisket med gemenskap, vänskap och fest.
Du behöver inte hänga läpp för att du
inte fick någon fisk under tävlingen, det
är okej, du är lika mycket en i gänget
ändå och lika välkommen att dela med
dig av dina erfarenheter och skratt, liksom att ta del av det som erbjuds. Om
ni misstror så kan ni fråga Jörgen, Calle,
Erik, Niclas, Jonas, Markus, Jeremy, Mikael, Daniel och Pär, för de blev nämligen utan fisk.
Nu ska vi absolut inte hänga ut dem,
för de flesta av dem har aldrig tidigare
fiskat i Ringsjön och då är det svårt. Du
har ett totalt okänt vatten, du har ingen
aning om vart du skall börja fiska. Det
gäller att studera översiktsbilder från
nätet, djupkartor och väderprognoser. Sen väver du ihop det med tidigare framgångar och motgångar, en stor
portion tur, kanske ditt favoritdrag, ett

tjockt pannben och sen kanske, kanske
får du napp. Men i fisket finns inga regler.
Förra årets segrare blev faktiskt en
stockholmare som aldrig tidigare hade
fiskat i Ringsjön.
Såhär är fisket. I startfältet fanns det
fiskare som har vuxit upp intill sjön,
som känner till varenda stengrynna och
hittar till varje djuphåla. Innan de lärde
sig cykla har de troligen fångat både
gädda och abborre i sjön och ändå
kammar de inte hem segern.
En stor fördel med att arrangera fisketävlingen i Ringsjön är att vi får låna
den lokalen som tillhör Frosta Multisport. Klubblokalen är belägen alldeles
på stranden till sjön. Den tillhandahåller
dusch, bastu, toaletter, kök och möjlighet till övernattning.
På fredagskvällen anlände de första
utmanarna. De kom i husbilar och parkerade precis vid klubben. Under kvällen utbyttes det tips och livsverk samtidigt som det inmundigades pizza ihop
med något gott att dricka. Förväntansfulla gick vi och la oss och drömmarna
om storfisken tog vid.
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Lördagsmorgonen bjöd oss på regn
och kraftig vind från sydväst, riktigt
skånskt höstväder. Stolarna inomhus
fylldes snabbt och kaffebryggaren gick
på högvarv.
Efter uppropet och informationsmötet gick startskottet prick kl 08.
Då vattenståndet i Ringsjön för tillfället var lågt, 50 cm lägre än normalt,
innebar det problem med sjösättningen. Lyckligtvis hade Håkan, en av hemmafiskarna, förberett så att vi kunde
nyttja båtrampen någon kilometer bort,
som ägs av Ringsjöns fiskeklubb, stort
tack för det!
Fisket kan vara utmanande på många
vis. Denna dagen var det vädret som
ställde till det. Beroende på hur deltagarnas båtar är i beskaffenhet, längd,
vikt, form och utrustning så sätter det
vissa begränsningar. Den kraftiga vinden gjorde att flertalet inte kunde fiska
på sina favoritställen. Det gick knappt
ens att ta sig dit och om man kom dit
så var det omöjligt att hålla sig på plats,
oavsett med ankare eller motor. Vågorna slog över relingen och att hålla balansen i båten var en stor utmaning.
Tapperheten belönades dock och
mitt ute på sjön, där omständigheterna
var som tuffast, drogs tävlingens första
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gädda upp, första kastet av Håkan redan kl 08:30.
Därefter strömmade fångstrapporterna in i jämn fart. Innan lunch hade ett
10-tal gäddor fångats.
Lunchen utspisades på vattnet, i
många fall gemensamt med flera båtar
långt inne i vassen där man kunde få
skydd för den piskande vinden.
Därefter fortsatte striden mot vågorna och jakten på gäddorna.
Huggvilligheten avstannade något
framåt eftermiddagen och den som satte press på oss andra var Per Jonsson
med sin gädda på 92 cm. Ett par gäddor
till kom upp innan slutsignal men inga
som kunde peta ner Per från ledningen.
Vanligtvis brukar det vara svårt att
slita sig från fisket. ”Bara ett kast till” är
något som det brukar tjatas om i varje
båt, framförallt under tävling. Denna
fiskedag var dock undantaget.
Med timmar kvar utav fiske så gav de
första upp. Troligen var de genomblöta
och frusna in i märgen. Bastu och varm
mat lockar stort i sådana lägen.
När klockan slog 17 var fisket slut för
lördagen. Alla samlades på tävlingscentret för den traditionella kamratmiddagen. Samtliga deltagare kunde förse sig
med varmt kaffe, kryddstark korv med

potatissallad samt kladdkaka efter det, i
obegränsad mängd.
Efter ett par timmars socialt häng
och diverse historier av olika innehåll
var det dags att krypa till kojs och ladda
batterierna inför morgondagen.
Klockan 07 på söndagen var det dags
för start och karavanen med båttrailers
drog återigen mot iläggningsplatsen.
Vi trodde inte vädret kunde bli sämre
än dagen innan men det visade sig att
vi hade fel. Vinden hade under natten
ökat och även vänt från sydväst till helt
västlig vind och ett bistert duggregn
kom in under kläderna underifrån och
från sidan.
Vanligtvis är en 92 cm gädda inget
som gör rubriker i Ringsjön men vi visste alla att det kunde bli svårt att slå, en
dag som denna.
Vissa båtar gav upp redan efter ett
par timmar, medans andra båtar nöjde
sig med att fiska där de sjösatte. Det
var ändå ingen som valde att trotsa
vädret och kryssa över sjöarna.
Fångstrapporterna lös denna dagen
med sin frånvaro och Johannes som var
enväldig domare i sekretariatet hade
det inte särskilt stressigt.
Någon som dock hade fiskelycka, och
ensam med sin taktik var, liksom förra
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2020

året, Anders. Han paddlade flitigt runt
i sin flytring och hade kört iväg och
sjösatt den på en lugn och stilla plats.
Dessutom var han den enda i gänget
som envisades med sitt flugspö. Det
gav resultat och när dagen sammanställdes var han ensam om att ha fått
fisk. Tyvärr för Anders så kunde ingen
av fiskarna ta honom till prispallen.
Därmed stod det klart att mästerskapet redan hade avgjorts på lördagen.
Återigen var det en utböling, en novis
på Ringsjön som segrade. Per Jonsson
tog hem bucklan, med sin 92:a. Jesper Svensson håvade in silvermedaljen
med sin längsta gädda på 90 cm och
Joakim Olsson drog hem bronset med
sin gädda på 87cm.

Vinnaren har ordet:

"På okänt vatten, i startfältets minsta
båt och i regn och blåst så var det en
utmaning vi hade framför oss. Lördagen inleddes med att vi
kom ut i för hög sjö. Med
hjärtat i halsgropen fick
vi alla våra planer kullkastade. Vi fick välja en
helt ny strategi. Många
kämpade för att knäcka
koden för dagen och vi
valde att fiska lite djupare
än vad de flesta verkade
göra. Några ankringar senare fick vi en första
fiskkontakt. Efter
många timmars
nötande

med ett otal betesbyten bakom oss hittade vi till slut en liten begränsad yta
som gav fisk. Min kollega Jesper Svensson var den som egentligen
lyckades bäst med fyra
fiskar i båten. Han fick
både fisk nr 2 och 3
i tävlingen, dessutom tappade han
en betydligt större
fisk än min vinnarfisk inne vid båten,
så han hade varit en
värdig vinnare. Nu
råkade jag ha centimetrarna på min sida.
Söndagen bjöd på
om möjligt ännu
sämre väder.

Vi lyckades inte få en enda fisk i båten
och vi kunde aldrig tro att vi skulle placera oss med de förhållandevis beskedliga fiskar vi reggat in på lördagen, men
det höll ända in i mål. Jeppe och jag
tackar för en rolig och välarrangerad
tävling!”
De som placerade sig mottog priser
ifrån Sportfiskegiganten i Malmö, Fiskekompaniet i Lund och sist men inte
minst, så förärades vinnaren med en
buckla ifrån ingen mindre än självaste
Claes ”Svartzonker” Claesson. Claes,
den eminente betesbyggaren, känd
från tv och en av de största och mest
betydelsefulla fiskeprofilerna i Sverige,
har ett hjärta som verkligen klappar
varmt för den svenska polisen.
Vi från tävlingsledningens sida och
MPGI (Malmöpolisens gymnastik och
idrottsförening) vill tacka alla deltagare
för en väldigt trevlig och lyckad fiskehelg. Vi ser fram emot nästa år!
//Insatsstyrka Syd.
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Tävlingskalender
Svenska Polismästerskap
För inbjudningar och aktuell tävlingskalender: www.polisidrott.se

Datum

Gren

Ort

27-28 augusti

Golf

Norrköping

29 augusti

Swimrun

1-2 september

Försäkringsfrågor: SPI har inga försäkringar i sin verksamhet. Tänk på att
kontrollera dina försäkringar innan mästerskapet, så att du har ett fullgott försäkringsskydd.

(utdrag ur tävlingsbestämmelserna)

Arrangör

Sista anm.dag

Inbj. hemsid.

Norrköpingspolisens IF

Finns

Vansbro

Dalapolisens IF

Finns

Fotboll

Örebro

Örebropolisens IF

Finns

1-3 september

Orientering

Stockholm

StockholmsPolisen Syd

Finns

6 september

Triathlon

Karlsborg

Skövdepolisens IF

Finns

26-27 september

OCR

Stockholm

Svenska Polisidrottsförbundet

26-27 september

Gevär och K-pist

Stockholm

Södertörns Personaklubb

Finns

1-2 oktober

Padeltennis

Trollhättan

Trollhättans Polisidrottsförening

Finns

25-26 november

Innebandy

Växjö

Växjöpolisens
Idrott- & Pistolskytteklubb

Finns

december

Funktionell Fitness

Stockholm

INSTÄLLT

Svenska Polisidrottsförbundet

Eftersom situationen är som den är i Sverige och världen är det i dagsläget svårt att veta vilka tävlingar
som blir av/ställs in. Vissa väljer att skjuta upp sina arrangemang till nästa år. Håll därför utkik efter
aktuell information på respektive arrangörs hemsida eller på www.polisidrott.se.

Svenska Polisidrottsförbundet

Långtidsplanering:

c/o Mikaela Kellner
Tegeluddsvägen 30
115 40 Stockholm

Svenska Polisidrottsförbundet söker ständigt efter arrangörer till kommande SPM. Om du
och din polisidrottsförening är intresserade av att arrangera ett SPM – ta kontakt med kan
sliet för mer information eller läs mer på hemsidan: www.polisidrott.se /arrangorsinformation
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Telefon: 0708-38 13 20
E-post: info@polisidrott.se
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Uppgifterna hämtade från www.polisidrott.se 2020-05-26

Deltagande: För att få delta i ett svenskt polismästerskap ska du vara
polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrottsförbundet ansluten polisidrottsförening. Detta gäller även; pensionerade polisanställda,
polisanställda som avgått med egenlivränta, polisanställda med tjänstledighet samt polisstuderande.

Viktigt från föreningen!
Mats Attin ansvarar
för uppbyggandet av
MPGI:s prisskåp.
Så fort tävlandet tar fart
igen hoppas vi på många
nya pokaler att fylla upp
skåpet med!

Skriv i tidningen!

Returadress
■ Okänd   ■ Avflyttad
Returpostnr och Ort …

Skriv text i Word. Ange tydligt vad som
är rubrik och vem som författat texten.
Det finns ingen begränsning i hur mycket
text du får lov att skriva, så det är bara
att skriva på. Bifoga högupplösta bilder
och det är viktigt att dessa skickas i verk-

lig storlek och de får inte ha legat ute på
Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter
osv. eftersom detta innebär att bilderna
är nerkrympta.
Skicka material till redaktören:
Ola Wahlberg
redaktion@skanepolisen.se.

Har eller ska du flytta? Får du inte tidningen längre?
Adressregistret till tidningen Skånepolisen är inte kopplad till officiellt adress- eller medlemsregister. Detta
innebär att vi inte per automatik får besked på om du har eller ska flytta. Du måste själv meddela tidningen
detta genom att skicka ett mail till info@skanepolisen.se.
Uppgifter vi behöver: Fullständigt namn • din gamla adress • den nya adressen dit tidningen ska skickas.

Vill du inte ha tidningen längre måste du också meddela detta, till adressen ovan.

Bl 2214.28
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FINN FEM FEL

i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se
Ringa in, på den översta bilden, de 5 detaljer som är borta.
Inskickat av:
��������������������������������������������������������
Namn

��������������������������������������������������������
Gatuadress

��������������������������������������������������������
Postnummer och Ort

��������������������������������������������������������
E-post

Skicka in ert svar till:

Skånepolisen Sport & Fritid

c/o Mediahuset i Gbg AB, avd syd
Tågmästaregatan 7
233 43 Svedala
senast den 24 augusti 2020
Tävlingen är till för tidningen Skånepolisen 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 12,
där den presenteras.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:
1. Lars Östrell
Malmö
2. Karl-Johan Hansson
Malmö
3. Marianne Pålsson
Munka-Ljungby
44 svar skickades in.
De tre vinnarna får varsin
bok. (bild till vänster)
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