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Saker och ting ställs lätt på ända när tragiska händelser sker i vårt
närområde. Vi har betydande utmaningar med kriminaliteten i Syd
och särskilt i Malmö.
Ni har säkert läst om operation Rimfrost som har som mål att
kraftfullt begränsa och förebygga den utveckling vi tyvärr ser i Sverige med våldsam kriminalitet.
I lägen som dessa är det ännu viktigare med att sköta vår hälsa
och må bra fysiskt. Vikten av att hitta ”ventiler” i arbetet är nu än
viktigare i syfte att orka och att vara uthållig.
Således kamrater; kämpa på med fysiken och släpp inte detta.
Själv har jag bestämt mig för att komma i bättre form. Inget överdådigt men promenader varje kväll på åtminstone 30 minuter.
Vi har också vissa administrativa utmaningar med hur vi ska få in
medlemsavgifterna kommande år. Vi kan inte längre administrera
avgifterna via lönen utan sannolikt kommer vi att få skicka en inbetalningsavi till er och verkligen hoppas att avgifterna kommer in till
föreningen ändå. Vi får hjälpas åt att påminna varandra.
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Ola begär ordet

En minisemester med bitter eftersmak
Under midsommarhelgen 2019 satt jag
med några vänner och diskuterade om
vi skulle göra en tripp till hösten. Ett av
förslagen som nämndes var att åka till
Polen och besöka Auschwitz/Birkenau
och saltgruvorna i Wieliczka Det har jag
haft som mål hela livet och vi beslöt oss
för att börja planera. Vi tittade på olika
alternativ att komma dit men och det
alternativ vi valde blev gemensam färd
ner i en VW-buss som vi fick låna av en
av resenärernas bror.
Färden startades en torsdag vid 19-tiden och vi var framme i Krakow kl 09
morgonen efter. Efter att installation på
hotell gjorts så körde vi till saltgruvorna
i Krakow. En helt fantastisk upplevelse.
Att ta sig 130 m ner under markytan
under Krakow och se detta fantastiska skådespel. ALLT var gjort av salt och
hela området var fyllt av statyer och
andra konstverk helt tillverkade i salt.
(och ja … väggarna smakade salt!) Enligt guiden har saltbrytning förekommit
i området sedan mitten av 1300-talet. I
gruvan har även en magnifik kyrka iordningsställts med en imponerande takhöjd på ca 25 meter. Även kafé och restaurang finns där nere. Guiden tar med
en på en 3 km lång tur och ner för 378
trappsteg till 130 m djup. Gruvan fortsätter ner till 327 m djup men övrig del
är stängd för turister.
Resan fortsatte dagen efter med en
guidad tur till koncentrationslägrena
Auschwitz/Birkenau som var de största i Nazityskland under andra världskriget. Det var ett besök av en helt
annan karaktär än gruvorna. Man var
rätt dämpad när man trampade samma stenbelagda vägar som de 1,1 miljoner judar som fick sätta livet till i där
under kriget. Under besöket hade vi
en mycket kunnig svenskspråkig guide
som vi fick lyssna på med hjälp av hörlurar. Det är otroligt svårt att ta till sig
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vad som hände där och omfattningen av
det. Så mycket ondska som man nästan
kunde känna av när man gick där och
hur uppfinningsrika nazisterna var i hur
man plågar och tar livet av helt oskyldiga människor. Det är svårt att förmedla känslorna från besöket men jag
råder alla att någon gång försöka ta sig
dit. Att få se med egna ögon vilka förhållanden som fångarna fick leva under
och höra historierna var chockerande.
Det var en upplevelse man bär med sig

resten av livet. Med tanke på hur vårt
samhälle utvecklar sig borde det vara
obligatoriskt för alla skolbarn att uppleva detta och få en tankeställare om att
vi måste bli mer rädda om varandra och
aldrig låta detta hända igen

Chefred. & redaktionssekr

Ola Wahlberg
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Vikingarna
pallade i Kina

Förra gången jag skrev om Polis-SM i
CrossFit, eller Funktionell Fitness, var i
vårnumret. En fin tredjeplats i +40-klassen där gav blodad tand för mer tävlande,
på en större och mer internationell scen.

2017 läste jag en artikel på nätet om
World Police & Fire Games. Sedan
2015 hade CrossFit – min sport – varit
en av sporterna där. Vänta, World Police, and … vadå? tänker kanske du? Ja,
World Police & Fire Games (förkortat
WPFG) är världens näst största idrotts
tävling, med i snitt mer än 10 000 deltagare. Tävlingen kommer med sin storlek på en hedrande andraplats – efter
sommar-OS.
WPFG startades i Kalifornien 1967,
under namnet The California Police
Olympics. 1985 hade evenemanget och
organisationen utvecklats till World Police & Fire Games. Sen dess har detta evenemang gått av stapeln vart annat år. I
tre Games har CrossFit varit en av de totalt mer än 50 grenarna på WPFG. Som
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sagt, sen 2017 har jag närt drömmen att
få representera land och kår vid WPFG.
När jag hösten 2018 fick reda på att
WPFG 2019 skulle hållas i Kina uppstod först STOR tvekan. Alltså, Kina,
vad hände med Kalifornien eller något
annat västerländskt land? Dock hade
arrangören lagt till lagtävlan i CrossFit,
vilket kändes rätt kittlande. Vid Polis-SM i CrossFit började jag och Attila prata om WPFG och CrossFiten. Vi
enades om att kunde vi bara få fram
två tjejer till laget – som skulle bestå
av två killar och två tjejer – så skulle vi
försöka ta oss till Kina. Sagt och gjort,
några sms och samtal senare hade vi
övertalat Pernilla och Ingrid – MPGI
hade ett lag i CrossFit på WPFG.
Från januari och framåt följde nu åtskilliga träningstimmar, möten och samtal med tilltänkta sponsorer. Det sistnämnda för att få till en så ekonomiskt
fördelaktig lösning som möjligt. Klädföretaget och Helsingborgsbaserade
Northern Spirit hoppade snabbt på hela

konceptet, för att få till så att vi hade
profilkläder till tävlingen.
MPGI gick in och täckte delar av boendekostnaden för oss. Det vi fått ihop
räckte i totalen inte särskilt långt, men
som genom någon form av gudomlig
intervention hörde Aimpoint av sig –
dagen före avfärd till Peking. Vi hade
fått sponsring! Tack vare Aimpoint,
Northern Spirit, MPGI och IPA innebar
det inte att vi brände ett stort hål i våra
privatekonomier för att få representera
land och kår. IPA belönade oss dessutom med ett par tre tusen kronor var
för våra insatser. Som lök på laxen hade
jag, genom tidigare etablerad kontakt
med Sveriges sambandsman vid ambassaden i Peking, fått hjälp med vistelsen
i Kina. Tack vare Stefan (vår sambandsman där) fick vi till ett helt fantastiskt
Kinaäventyr!
Ambassaden ordnade med chaufför och tolk samt CrossFit-anläggning
för oss att träna på under vår vistelse i
Peking. De hjälpte oss dessutom välja
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

”rätt” hotell. Allt sammantaget, första
helgen i Kina (som spenderades i Peking) fick oss att känna oss som kungar
och drottningar på statsbesök. Pekinganka, Kinesiska muren, Temple of Heaven, Himmelska fridens torg och The
Emperor’s Summer Palace, avverkades
i rask takt. Däremellan hann vi med att
besöka diverse marknader, som bäst
kan beskrivas som WISH (mobilappen
där man kan beställa billiga varor direkt
från Kina) fast IRL (In Real Life).
Vi landade i Peking fredag vid lunchtid. Söndag kväll kl 21 gick vi ombord
på flight MU5273 Eastern China Airlines med destination Chengdu. Efter
en MYCKET behaglig flygtur, i ett supermodernt flyg, anlände vi strax före
klockan ett på natten i Chengdu. Behaglig flygtur byttes mot en hisnande
taxifärd genom ett sovande Chengdu.
En sömnig, men väldigt gästvänlig,
ung student tog emot i WPFG-båset på
flygplatsen. Han hjälpte oss ut till två
taxibilar (det stod typ 100 st och väntade utanför flygplatsen). Grabbarna
i en taxi och töserna i den andra. Som
svensk blev det säkerhetsbälte på för
oss. Tösernas taxi körde upp jämsides
med vår. Chaufförerna utbytte några meningar och sen bar det iväg … Vi
fullkomligt FLÖG fram i våra Hyundai
Elantra taxibilar. Det var som att sitta
i baksätet på en polisbil när det är biljakt. Herregud vad det gick undan!!! Vi
föll nästan ur taxin vid hotellet. Trötta
och lite omskakade. När töserna klev ur
var de inte alls lika roade som vi var. Vi
tyckte det hade varit en rolig och fartfylld resa. Tjejernas taxi var dock inte
utrustad med bälte i baksätet.
Efter incheckningen blev det osedvanligt sen kväll och det fick därför bli
sovmorgon dagen efter. Efter ett par
dagar i ett fuktigt och varmt, mulet och
regnigt Peking vaknade vi till +32 grader och klarblå himmel. Från hotellrummet kunde vi se arenan vi skulle tävla i.
Vi checkade in på arenan och kollade in
platsen där tävlingen skulle äga rum. Vi
fick också en möjlighet att prata med
CrossFit-tävlingens chef och den arrangerande boxen/gymmet.
Vi fick bekräftat att lagtävlingen hade
blott två lag, ett svenskt och ett kinesiskt, men att vi var välkomna att tävla
individuellt. Sagt och gjort, det blev individuell tävling för alla fyra. Eftersom
vi även var registrerade som lag skulle
vår ”score” räknas dubbelt. Vi passade
på att träna lite med den utrustning vi
skulle tävla med dagen därpå, innan vi
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

framåt kvällningen begav oss till en lokal, traditionell, kinesisk restaurang.
Vi hade av Pekingbor varnats för
Chengdu-maten och dess ”hetta”.
Chengdu är ”huvudstad” i Sichuan-provinsen. Sichuan, som i Sichuanpeppar.
Begreppet ”stark mat” fick i Chengdu
en helt ny innebörd. För att inte fullständigt paja oss själva inför och under
tävlingen föregicks ALLA restaurangbeställningar av ”No hot!” och ”Not Spicy!”. Första kvällen åt vi bl a, för första

gången i våra liv, helgrillad duva. Den
serverades på lite udda sätt, men var
makalöst god och saftig.
Tisdagen den 13 augusti kl. 9 på
morgonen var det så ÄNTLIGEN dags!
TÄVLING! Vi hade några veckor före
avfärd fått reda på vad tävlingens två
första delmoment skulle vara, och
hade allihop även testat dem på hemmaplan. Första delmomentet bestod
av att vi inom tolv minuter skulle ro (på
roddmaskin) 1000 meter (800 meter

5

för tjejerna). Därefter skulle vi direkt
genomföra tre varv av 60 dubbelhopp
med hopprep och femton frivändningar
tagna från marken där skivstången vägde 60 kg för herrar och 40 för damer.
Tiden som eventuellt fanns kvar när de
tre rundorna var klara skulle vi göra ett
maxlyft i stöt (+ överstöt) eller ”Clean,
and Jerk” på engelska.
Jag hade fram till tävlingen haft massiva problem med att hitta rätt hopprep. Väl på plats visade det sig att arrangören tillhandahöll hopprep – och
VILKET hopprep! Plötsligt gick hoppandet som en dans. Workouten gick
således lika lätt och med cirka en minut
kvar av de tolv, laddade jag på 92kg på
stången och fick till ett godkänt lyft
med få sekunder kvar på klockan. Där
stod jag nu som vinnare av första eventet med sex sekunders marginal. Det visade sig att ”spanjoren” lyft samma vikt
som jag. Dock hade hans kilometer på
roddmaskinen varit sex sekunder långsammare än min (jag kom in på 3:31,
han på 3:37), vilket gjorde att jag knep
förstaplatsen. Nu gällde det att ladda
om och efter lunch fortsätta på den inslagna vägen.
Efter lunch var det så dags för delmoment två, dagens sista. Vi fick tjugo
minuter på oss att genomföra så många
varv och repetitioner av;
• 60 medicinbollskast (bollen vägde nio
kilo och skulle träffa ett mål tre meter
upp)
• 50 ”step-overs”, där vi skulle kliva upp
och över en trälåda. Detta samtidigt
som vi bar på två hantlar á 22,5kg.
• 40 räckhäv, så kallade pull-ups
• 30 Hantel-thrusters, med en hantel
á 22,5kg i vardera hand, med hantlarna vilande på axlarna, skulle vi göra en
knäböj och när vi ställde oss upp skulle
vi fortsätta rörelsen genom att pressa
hantlarna ovanför huvudet till utsträckta armar.
• 20 Handstand pushups, mot en vägg
skulle vi stå på händer, sänka oss ner så
huvudet touchade marken och sen upp
på raka armar igen.
• 10 Ring Muscle-ups. Hela varvet avslutades med tio repetitioner i ringarna.
Den svåraste övningen inom CrossFit
där du från hängande med raka utsträckta armar ska swinga dig upp så du
kommer upp och istället befinner dig
ovanför ringarna, med utsträckta armar.
Även detta moment gick över förväntan och när första tävlingsdagen summerades ledde jag tävlingen, tätt följd
av spanjoren.
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Min förstaplats ackompanjerades
vackert av en svensk överst i sammandraget i inte mindre än tre klasser,
18–29-årsklassen för damer, 30–34-årsklassen för herrar och 35–39-årsklassen
för herrar. Dessutom hade vi svenskt på
andraplats i 30–34-årsklassen för damer. En fin första tävlingsdag summerades med en lika fin middag på kvällen,
tillsammans med några övriga svenskar.
Tidigt i säng, bara för att drabbas av …
INSOMNIA! Det blev ca fyra timmars
sömn innan det var dags för dag två.
Inte optimalt, men hanterbart. Starkt
kaffe och välfyllda energidepåer fick bli
lösningen för dagen.
Strax före klockan tio på förmiddagen var det så dags för min favoritgren,
marklyft. I åtta minuter skulle vi inleda
varje minut med åtta marklyft på 102,5
kg för att därefter hinna med så många
boxhopp som möjligt inom minuten.
Flest antal boxhopp således. Boxhopp
innebär att du hoppar jämnfota upp
på en 60 cm hög trälåda och sen ner
igen. Med bra draghjälp från Martin,
som tävlade för Sverige i åldersklassen
35–39, blev det ett lyckat event. Etta
återigen, med spanjoren återigen som
tvåa (stackarn).
Under första tävlingsdagen hade jag
lärt känna en brasilianare i min klass.
Han jobbade till vardags som militärpolis, med inriktning på inbrytningar. En
snabb och uthållig kille, som dock hade
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

det tungt med tunga lyft. Han hade
halkat ner till fjärdeplats och en ytterst
osympatisk ukrainare låg på bronsplats.
Ukrainaren var stor som ett hus och f.d.
elithockeyspelare. Han uppfyllde väl
karikatyren av den som Hollywoodfilmer brukade skapa för motståndare
till Rocky eller andra fightingfilmer på
80-talet. Jag peppade brassen till att
verkligen ge järnet i sista eventet och
att jag skulle pusha/skrika på honom
om jag kunde.
Sista eventet var det bl a repklättring
på schemat. Då jag hade råd att komma trea i eventet och ändå vinna guldet tappade jag fokus och sackade mig
igenom eventet. Spanjoren fick äntligen
vinna ett delmoment, men det räckte inte då jag kom tvåa. Allra viktigast,
brassen kom trea och petade ner ”Ivan
Drago” (kolla Rockyfilmen så förstår ni).
Pallen var klar! Brasiliansk militärpolis
på tredjeplats, Madridpolisen på andra
och Svensk Polis och Malmöpolis stod
där med guld runt halsen. Mäkta stolt
och glad fick vi äran att kliva upp på
pallen i en ceremoni som var väldigt
pampig, även om det saknades nationalsång, men-men man kan inte få allt.
Klockan 17 lokal tid i Chengdu kunde
CrossFiten vid WPFG summeras med
guld i en damklass, tre guld i tre olika
herrklasser samt ett silver i damklassen för 30–34-åringar. Lagtävlingen då?
Jodå, kineserna var duktiga, men inte

tillräckligt. MPGI tog således medalj i
alla grenar vi ställde upp i Kina. Totalt
fyra guld (ett för lag och tre individuella) samt ett silver.
Våra insatser i arenan, både på läktaren (Camp Sweden) och i tävlingen,
i kombination med vårt vikingtema på
kläderna, ledde till en fullkomlig storm
på arenan. Såväl kineser som andra kollegor från världens alla hörn villa byta
tröjor, ta foto och hänga med ”världsmästarvikingarna” från Sverige. En
smått omvälvande upplevelse som för
en del av oss pushade oss ut från vår
”comfort zone” och ledde till trötta käkmuskler av allt fotograferande. Vi lämnade faktiskt arenan allra sista, pga all
uppståndelse kring oss ”vikingar”.
På kvällen blev det ”svenskbankett”
på vår favoritrestaurang för att fira alla
gulden. Nu kom den lite kryddigare maten fram, ackompanjerad av segeröl!
Det bästa var att vi hade ett par dagar
kvar att njuta av landet, då vi inte skulle flyga hem förrän på lördagen (och
nu var det onsdag kväll). Därför hann
vi även med besök i världens största
shoppingcenter, med inomhusbad och
besök i en pandadjurpark.
Vi blev även inbjudna till att besöka några CrossFit-boxar i Chengdu. Vi
möttes verkligen av enormt mycket
kärlek och omtanke. Vi blev tom bjudna
på mat, på en lokal restaurang, av en av
tränarna i den CrossFit-box vi besökte.
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Summeringen av Kina-äventyret och
WPFG kan bäst göras med två ord: Vikingdominans och Kinakärlek. För de
svenska vikingarna dominerade verkligen, både på tävlingsgolvet men också på läktaren. Kinakärlek då vi allihop
blev lite förälskade i landet, men framförallt människorna. Många fördomar
och myter (som vi fått med oss hemifrån) kom verkligen på skam.
Hela resan kröntes av att vi sista
kvällen i Kina besökte ambassaden i
Peking, där vi bjöds på bubbel. Därefter
bjöds vi på exklusiv Pekinganka-restaurang och ambassadens mediateam fick
även skrivit en artikel om oss, där våra
framgångar hyllades. Vi fick förklarat
för oss att de var otroligt stolta och imponerade av oss såväl som idrottspersoner som individer.
När kanadensiska ambassaden skröt
om hur deras lag minsann vunnit hockeyturneringen vid WPFG så kontrade
svenska ambassaden med att deras vikingakämpar minsann tagit inte mindre
än fem guld och ett silver! Det lämnade
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”kanadickerna” stumma och väldigt imponerade.
WPFG, World Police & Fire Games,
var en fantastisk upplevelse som kommer upprepas. Nästa gång blir 2021
i Rotterdam, Holland. De kommer ha
mer än 60 idrotter på schemat, däribland CrossFit (så klart). Då fortsätter
vikingakorståget! Vid det laget kommer
jag själv tävla i 45–49-årsklassen, men
deltagandet är gjutet. 2023 går tävlingen i Kanada, Winnipeg.
För dig som funderar på om detta är
något för dig så kan jag inte annat än
varmt rekommendera den. Även om du
kanske inte tror/tycker du är tillräckligt
vältränad så ställ upp för kamratskapen,
kollegialiteten och för att ha något att
träna emot. Det förgyller verkligen tillvaron. Tills nästa gång … På återseende
eller ” Zái yanqián” (på kinesiska).

Vid tangenterna:
Polisinspektör
Fredrik Ivehed, Malmö (MPGI)
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Cup of the Cops 2019
11:e upplagan av den årliga lagbataljen
mellan MPGI-touren och Ditec-Tour spelades torsdagen den 5/9 på Kävlinge GK.
Det började med sol och behaglig bris.
Tvåmannalag i spelformen Irish Green
some där båda spelarna slår ut, båda
spelarna slår varsitt slag på medspelarens boll och därefter väljer man den
bästa och spelar varannat slag på denna
tills den är i hål. Jag själv fick äran att
spela med årets gigant på MPGI-touren Stefan "Tvättlinedriven" Svensson.
Vilken fröjd att få slå andraslaget från
fairway varenda gång, förvisso med
lite längre avstånd till green än brukligt men ändå. När dessutom både in-
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spel och puttning fungerade bättre än
bra hade motståndarna inte mycket att
säga till om utan herrarna Landgren/
Caroli fick lyfta på hatten redan efter
hål 13.
Tuffare hade då vårt fjärdelag med
Lindström/Jönsson som fick se sig tidigt besegrade av J-O Olsson/Granvik.
Övriga två matcher gick ända till 18:e
hålet med en vinst åt vardera hållet
som resultat i en väderlek som innehåll
i princip allt utom snö. Halvtidsresultat:
2–2.
Lunchen bestod av lammbog ackompanjerad av friterade jordärtsskockor
och framförallt kikärtor. I ärlighetens
namn, ingen höjdare. Inte alls. Varken

för smaklökarna eller magarna som
snart skulle ut på banan igen.
Singelspel på eftermiddagen som
brukligt. Med fjolårets målsnöresvinst
i baktanken med viss oro. Den visade
sig dock tämligen obefogad eftersom
MPGI vann 7 av 8 matcher. Det var endast den storspelande JO-Olsson som
lyckades knipa sin match för Ditecs
räkning.
Slutresultatet skrevs således till 9–3
och MPGI får sin 11.e inteckning i
vandringspokalen. Ses igen nästa år!
Vem vet vad Ditectouren hittat för
rockärmsess då?
Lagkapten
Christian
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

Vår eminente värd Göran Roslund.

Foto: Per Jystrand

Allsvensk damfotboll i Vittsjö
Som den observante läsaren kanske
känner till, finns det en grupp som kallar sig 66:orna. Vi är fem till sex polisveteraner, som anställdes 1966 i Malmö
polisdistrikt och vi träffas än idag. Vi
ses inte bara över en kopp kaffe utan
vi brukar försöka hitta på någon aktivitet som vi alla uppskattar. Genom åren
har vi tittat på bandy i Vetlanda, besökt
polismuseum i Karlshamn, cyklat i Köpenhamn, skådat fåglar osv. Allt under
gemytliga former. Ett årligt besök på
hösten i Stefan Winqvists fritidshus i
Vittsjö brukar alltid stå på programmet.
Skrivaren av dessa rader har som
vana att avsluta dagen med Sportnytt.
Plötsligt hör jag från tv:n en bekant
röst säga: ”Utan tvekan är man nog
lite störd”. Göran Roslund, var den som
ställde diagnosen i ett reportage om
Vittsjös damfotbollslag. Göran jobbade som polis i Malmö mellan 1968 och
1971 och vi jobbade tillsammans på
första vaktdistriktet mellan dessa åren.
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

Sedan gick flytten till Hässleholm (jobbet) och Vittsjö.
Om Vittsjö kan man säga: Ett samhälle på gränsen mellan Skåne och Småland med 1 800 invånare. Förvånande
har samhället ett damlag i Allsvenskan
och slutade på en tredjeplats 2019. I
byn bor även ”Peps” Persson, som skrivit och sjunger med laget om ”coola
kvinnors klubb, som samlas i vårt byalag för att spela boll”. Nu nog om detta.
Söndagen den 15 september 2019
såg 66:orna matchen Vittsjö–Örebro.
Dessförinnan hade vi kontaktat Göran,
som ställde upp tillsammans med kollegan Jörgen Bennäs som värdar. Cirka
800 åskådare hade kantat planen och
idrottsplatsen fick oss att tänka på Åshöjden och gamla tider. Göran matade
oss med information, som att det var
ortens musiklärare som trumpetade
under matchen. När lagen gjorde entré
spelade han ”When the saints go marching in”.

Göran stöttade laget med att tillvarata cyklar som reparerades, så att
spelarna ska ha säkra transportmedel.
Det händer att han och hans fru bjuder
spelare på mat. En av de nytillkomna,
amerikanskan Summer Green, intygar
att hon känt sig välkommen från första
dagen.
2017, två månader innan seriepremiären, krävde Svenska Fotbollförbundet
ytterligare en läktare med 160 sittplatser under tak. Annars blev det nerflyttning till division 2! En insamling av
pengar startades och ett 30-tal frivilliga
fixade läktaren, berättade en stolt och
nöjd Göran. Kanske för att Vittsjö vann
med 1–0 och/eller en inbjudan till det
Winqvistska palatset invid sjön.
Nostalgin flödade medan kvällen blev
natt!
Mvh, God Jul och Gott Nytt År,
önskar 66:an Jyet!

11

Robin först in i skogen.

Tävlingsrapport från
Polis/brand-SM cykel 2019
Ett år sedan sist och äntligen dags för
nytt SM på cykel – både landsväg och
MTB. I år var förberedelserna gedigna och
med stor glädje tillskott till laget i form av
Tony Martinsson och Robin Gagnemo –
båda med många timmar på cyklarna.
I år stod Göteborg för värdskapet och
arrangemanget – precis som tidigare
och brukligt tillsammans med Räddningstjänsten. Vid inbjudan var det i
stället för tempo utlovat ett GP-lopp på
Volvo test-track. Dock i sista stund på
grund av banproblem ställdes GP-loppet in och det blev ett 29 km tempolopp istället.
För att få med alla cyklar – två var
– sex stycken samt alla prylar blev det
en mindre skåpbil som transportmedel.
Resan påbörjades dagen innan tävling
och tidigt på morgonen med siktet och
målet inställt på att reka både tempooch MTB-banan. Efter att ha hämtat
upp alla och lastat bilen full med allt
ifrån cyklarna till Tonys drönare kunde vi lämna Skåne och köra upp längs
västkusten.
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I bilen blev det mycket cykelsnack
varvat med en del jobb. När vi kommit cirka 20 mil säger Tony plötsligt:
”Undrar om jag fick med mitt diskhjul?”
Varpå Robin säger: ”Nej, det tror jag
inte”. Samtliga utbrast i ett stort skratt
då hjul är en högst vital del ... Det blev
dessutom roligare när Robin säger: ”Du
fick i alla fall med Din drönare”. I och
med hjultappet stannade vi omgående
för lunch och Tony fick rodda med att
få tag i en kollega från Helsingborg som
kunde ta med hjulen upp dagen efter.
Detta lyckades han med tack vare lite
hjälp av sin fru.
I god tid kom vi fram till hotellet och
i väldig fart ut och in med grejorna på
rummet och bytte om för att påbörja
reken. Vi tog bilen ut till tempobanan
och för att ta det lugnt körde vi reket
på MTB. Under och efter reket kunde
vi konstatera att det var en böljande
snabb bana med vackra vyer som vi förhoppningsvis inte skulle hinna se under
morgondagen. Vinden skulle dock kunna bli något av ett kraftprov på tillbakavägen efter vändpunkten.

Vi lastade cyklar och körde vidare till
Skatås för att reka MTB-banan. Banan
beskrevs i inbjudan som lätt och ”något
för alla”. Den var dock hal efter allt regn
senaste dygnen och inte alls så lätt
utan teknisk med rötter och bra backar
både uppför och nedför. Reken tog sin
tid och vi var sent tillbaka på hotellet
där det blev en snabb dusch för att ge
oss ut på kolhydratjakt. Det blev varsin
stadig hamburgertallrik. Efter god mat
och gott snack blev det släckt lampa efter 22-nyheterna.
Som förväntat vaknade vi av oss
själva och samtliga kände av tävlingsnerverna. Det viktigaste var dock hur
är vädret och hur kommer vinden att
vara och ligga? Vädret var lovande och
regn först på eftermiddagen, vinden
var dock hård och något att tampas
med. Hotellet erbjöd god frukost och
laddningen blev bra. I god tid lastade vi
bilen med cyklarna och begav oss mot
tempobanan i Hällesåker.
Kl. 12:00 var det invigning och därefter uppvärmning. Starten vid tempo
är som oftast med en minuts mellanSkånepolisen Sport & Fritid 4-2019

Robin, Tony & Stefan innan tempot.

Tony på prispallen i tempo.

rum och det varvades med poliser och
brandmän. Vi gav oss ut en efter en
och kunde under loppet ropa till varandra efterhand som vi möttes. När vi
kom i mål samlades vi vid vår buss och
alla kände sig nöjda och spända inför
resultatet som febrilt sammanställdes
av tävlingsledningen. Precis när prisutdelningen skulle börja kom regnet som
vi fruktat och det kom så mycket att vi
fick flytta inomhus.
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

Efterhand som klassernas resultat ropades ut och det togs plats på prispallen kunde det konstateras att vi trampat till oss två silver – Tony i H40 och
Stefan i H30. Robin kom på en stark
4:e plats i H40 och hamnade precis
utanför pallen med endast sekunderna ifrån. Efter prisutdelningen hade vi
bråttom tillbaka till hotellet då vi spanat
in SPA-avdelningen och allt för att återhämta benen.

Senare på kvällen var det arrangerat
en gemenskapsmiddag med föreläsning
av Richard Larsen som tävlar för Sveriges enda kontinentallag – Ryska Posten. Som väntat blev middagen ganska
kort då alla var trötta och ville få till så
mycket sömn som möjligt inför morgonens MTB-race. I bussen på väg till
hotellet och fram tills vi släckte lampan
på rummet kunde vi konstatera att det
regnade oavbrutet och att MTB-banan
kommer vara blöt, hal och en utmaning.
På morgonen när vi vaknade och rul�lade upp möttes vi dock av solen som
lyste ner i stora vattenpölar. Vi hade
sovit gott och hotellfrukosten smakade
bättre än dagen innan. Vi packade alla
cyklar och grejor – Tony var extra noga
med att hjulen skulle med ... På plats
hanns ett kort rek med – analysen blev
att det skulle bli tufft och halt. Banan
beskrevs som nämnt ”något för alla” ...
just denna dag var den inte riktigt det!
Stefan var först ut i H30 och precis
som väntat var det en tuff bana som
bara blev mer och mer uppkörd. Det
gicks ut hårt och flera tvingades bryta
allt eftersom under de fem varven. Stefan höll ihop det och gick in som 2:a efter hemmaåkaren från GP Racing, Göteborgs Polisen.
Tony och Robin startade samtidigt i
H40 och Robin drog iväg hårt och var
först in i skogen. På varvet fanns en
brant utförskörning med rötter och stenar. Tyvärr på första varvet kraschade
Tony och fick bryta. I fallet gick cykeln
åt ena hållet och Tony åt andra ... Robin
höll ihop det fint och precis som i H30
tvingades flera åkare bryta. Robin krigade och körde in på en stark 6:e plats
utan en enda vurpa!
I bussen hem var vi trötta och slitna –
Tony hade dock mest ont efter sin vurpa. Humöret var dock på topp med tre
medaljer i bagaget. I skrivande stund
är platsen och upplägget för SM 2020
oklart men vi är taggade och hoppas
fler vill hänga med!
Vid tangenterna
Stefan Olofsson
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SPM i Handboll 2019

Övre raden från vänster: Erik Orup, Daniel Mårtensson, Fredrik Apelqvist, Patrik Nilsson, Magnus Billing
Nedre från vänster: Stefan Olofsson, Simon Nordh, Thorbjörn Jacobsson, Kristian Sirotic.

Årets upplaga av SM i polishandboll gick
av stapeln i Stockholm. Malmö var värdar
för SM 2018 och hade under planeringsstadiet flertalet lag som visat intresse.
Det slutade med att vi enbart var tre lag.
Under banketten i Malmö var vi eniga
om att vi måste få fler deltagare så att
inte polishandbollen "dör" ut. Framåt småtimmarna på en välbesökt bar
i Malmö kläcktes idén om att bjuda in
brandmännen. Det visade sig vara en
mycket bra idé. Stockholms lagledare
Alex gick in för idén stenhårt och till
årets upplaga var fem lag med. Brandmännen ställde upp med lag från Malmö, Eskilstuna och Stockholm. Polisen
med Stockholm och Malmö. Fler polislag var från början klara men droppade
av p.g.a spelarbrist.
Eriksdalshallen i Stockholm var spel
arenan och torsdagen 25/4-19 gick
SM. Vi i Malmö kände att vi hade en
lite "tunn" trupp (obs ej kroppsmässigt).
Vi letade efter nya spelare och fick in
några stycken. Ett tag var vi så många
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att vi nästan hade kunnat ställa upp
med två lag. Men vis av erfarenhet från
andra år så kommer de klassiska avhoppen. Detta år var inget undantag, vår
spelartrupp sjönk ner till nio man.
Vi tog tåget upp till Stockholm på
onsdagen, och checkade in på Clarion Hotell på söder i Stockholm. Ett
väldigt fint hotell till ett bra pris som
arrangören ordnat fram. Den sedvanliga träningen på kvällen ställdes in då
MFF mötte Hammarby i Allsvenskan.
Vi tog oss till en pub i närheten för att
se matchen, ett visst "krimmande" gjordes för att slippa gå rakt in i den värsta
Hammarbypuben på Söder. Matchen
vann MFF och stämningen var delvis
bitter på puben som bestod av 90%
grönvitklädda "söderkisar".
Torsdagen kom och ett tufft
spelschema låg framför oss. Man spelar 2x20 minuter och alla möter alla i en
rak serie. Flest poäng vinner guldet. I
första matchen skulle vi möta brandkåren Eskilstuna. Dom hade toppat laget
med den före detta landslagsspelaren

Tobias Aren. Matchen var jämn men
avgjordes av just denna Aren som trots
fint målvaktsspel av Tobbe Jacobsson
inte gick att stoppa. I Malmö utmärkte
vårt nyförvärv Simon Nord sig med fint
skytte. Matchen slutade 25–21 till Eskilstuna.
Mellan matcherna scoutade vi vårt
motstånd, vi kunde konstatera att nivån
på handbollen verkligen var högre detta året. Nästa match var Malmöderbyt
mellan polisen och brandkåren. Det var
extra mycket derby då brandkåren Malmö stärkt upp sitt lag med delar av före
detta polislaget i Kristianstad. Matchen var extremt jämn och tuff. Det var
hårt fysiskt spel och många fick syna
domarens två fingrar i luften, dvs två
minuters utvisning. I andra halvlek drog
vi ifrån med tre bollars ledning men
brandkåren jobbade sig ifatt. Med två
minuter kvar av matchen ledde vi med
endast en boll. Vi lyckades hålla undan
och vann den oerhört viktiga matchen
med 17–16. Det var verkligen en laginsats och målskörden för Malmö var
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

jämnt utspridd. Vi vann enligt mig på
bättre "flås" och våra kontringar.
Nästa match var mot polisen Stockholm. Deras lag var helt klart bäst på
pappret med flertalet aktiva elitspelare. Pappret stämde denna gången och
vi förlorade matchen. Vi stod upp bra
men hade aldrig en chans. Vi förlorade
med 20–17. Stockholm vann hela SM
och lyckades till och med få stopp på
Eskilstunas skytte.
Vår sista match blev inställd då
brandkåren Stockholm kastat in handskarna inför sista matchen. Vi slutade
som 3:a i turneringen precis bakom
brandkåren Malmö som kom 2:a.
Efter en hård speldag kastade vi oss
i poolen på hotellet. Till bartenderns
stora förtjusning kom även brandkåren
Malmö till poolen. Många skratt senare
vankades det bankett där Stockholm
fick ta emot guldpengen och fira på ett
sätt som bara Stockholmare gör … Ett
mycket roligt SM med mycket fin handboll, perfekt boende och bra stämning.
Vi har något bra på gång med brandkåren och hoppas att vi fortsätter spela
SM tillsammans i många år till.
Magnus Billing

Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019
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Viktor, Dennis och Mattias beskådar en station.

Skytte och förplägnad
i raffinerad form
Uniformer och munkar satte tonen för
2019 års polismästerskap i dynamiskt
sportskytte
Karlstad Pistol och Sportskytteklubb
(KPSK) stod för värdskapet när årets
polismästerskap i dynamiskt skytte avgjordes den 5–6 oktober. För första
gången någonsin i ett polismästerskap
erbjöds även deltagarna att skjuta med
polisens förstärkningsvapen, MP5.

Nollgradigt men soligt

Lördagen var dedikerad åt pistolskytte. 95 skyttar från Sveriges alla hörn
gjorde upp om mästartiteln i ett nollgradigt, men soligt, Karlstad. KPSK
bjöd på åtta stationer med varierande
svårighetsgrad och finess. Redan från
början stod det klart att tävlingen anordnats för poliser, av poliser. Startpositionen i en station föreskrev t.ex. att
skytten satt på en kontorsstol med en
munk i den ena handen och en kaffemugg i andra. En annan station krävde att skytten ”forcerade” en dörr med
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hjälp av ett inbrytningsverktyg för att
sedan kunna beskjuta målen innanför
dörren.
Det polisiära temat gick som en röd
tråd genom helgens strapatser. De
senaste årens polismästerskap har,
bekymrande nog, dominerats av cargobyxor och skaljackor samtidigt som
utrustningen svårligen kunnat härledas
till uniformsförrådet. Det var därför ett
välkommet inslag att tävlingsledningen lyckats locka fram uniformer hos en
stor majoritet av deltagarna.

Inte bara skytte

Sällskapet från Malmö spenderade två
nätter i Värmland. Med hjälp av MPGI
kan vi år efter år göra polismästerskapet till en efterlängtad utflykt som
inte bara innebär krutgaser och svordomar. Fredagen bestod till stor del av
transport, vapen- och själavård. På lördagskvällen hade MPGIs förplägnads
ansvarige, Dennis, forskat fram Karlstads bästa tapasrestaurang som inte
gjorde någon besviken.

Göteborg återigen mästare

Föga förvånande kunde Rasmus ”Gylla”
Gyllenberg efter helgen stoltsera med
guldmedaljer i både pistol, MP5 samt
med sitt Göteborgslag även i lagtävlingarna.

MPGI ett steg närmare medalj

MPGIs dynamiska sektion hade som
brukligt en gedigen säsong bakom sig
och ställde upp med inte mindre än nio
individuella skyttar och ett komplett lag
i pistoltävlingen.
Den uppmärksamma läsaren kanske
minns att MPGI 2018 tog en femteplats i lagtävlingen med ett löfte från
undertecknad om en pallplats nästa år.
Så blev det inte, men MPGI kan stoltsera med sin bästa placering någonsin
på ett polismästerskap i sportskytte –
4:e plats. Med drömmen om ädelmetaller laddar sektionen om inför nästa
säsong.
Bakom skärmen
John D
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

Kristoffer skjuter MP5.

Dennis med kaffe och munk.

John i draget efter dörrforcering.

Mästerskapet i siffror
23 555 avlossade skott

95 tävlande i pistol och 59 i MP5
2 ° i snittemperatur
7 av 7 polisregioner representerade
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019
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Boktipset
Titel:

Älvdansen
Författare:

Kamilla Oresvärd
Förlag:

Bokfabriken

Om boken: Frank blir vittne till hur hans elvaåriga styvdotter
Elsa blir bortförd av okända kidnappare. Åren går och kidnappningen av Elsa förblir ett olöst fall. Nästan två decennier
senare är Frank, som själv blivit misstänkliggjord, psykiskt utsliten och betraktas som en kuf i Vargön. När en ung kvinna
anmäls försvunnen blir Frank åter föremål för polisens misstankar. I ett sista desperat försök att ta reda på vad som hänt
Elsa och för att rentvå sig kontaktar han Mona Schiller, som
börjar gräva i det gamla fallet. I sin utredning upptäcker hon
snart att starka krafter sjuder under ytan i det lilla samhället.
Sökandet efter sanningen leder henne längs en väg kantad av
rädsla, misstro och religiös fanatism.
Älvdansen är den andra fristående delen i Vargönserien där
vi får möta storslagen natur, gåtfulla mysterier och udda karaktärer i trakterna kring det gamla brukssamhället Vargön.
I centrum står femtiosexåriga Mona Schiller, en orädd och
stark kvinna som löser andras brott men döljer egna mörka
hemligheter. Första delen, Brudslöjan, utkom våren 2019.
Om författaren: Kamilla Oresvärd har bland annat läst lingvistik och litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och
arbetar sedan många år tillbaka som ansvarig för kommunikationsfrågor i ett internationellt bolag. Hon bor i Göteborg
och har man och två döttrar. Kamilla debuterade 2015 med
lovordade Minnesbäraren.

18

Sagt om Kamilla Oresvärds författarskap:
"... mix av thriller och feelgoodroman som sammantaget ger
läsaren det man kan begära vad gäller spänning, härliga miljöer och kärlek."

Katrine Hamori, BTJ, om Älvdansen
"I Brudslöjan finns allt en bra spänningsroman ska innehålla."

Anna Bokmal
"Boken har en infernalisk, originell och fantasieggande inledning. Lisa-Marie mördas på sin bröllopsnatt. Ju mer man
sedan får reda på om offret desto mer komplicerat blir fallet."

DAST MAGAZINE
"Redan vid debuten tål hon att jämföras med etablerade
svenska deckarnamn."

Borås Tidning
"Jag kan inte komma på annat än superlativer och rekommenderar den varmt till alla som gillar spänning!"

Gunilla Wall, Hemmets Veckotidning
"Kamilla Oresvärd är ett namn att lägga på minnet."
Femina
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019
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J-O Olsson och JB Cederholm anländer till banan.

Polis-SM i golf
Varje år händer det. Ett gäng från MPGI:s
golfsektion åker iväg för att bidra till några fantastiska dagar på golfbanan och
restaurangen med lagom kylda drycker.
2019 spelades polis-SM i golf på
Åsundsholm GK söder om Ulricehamn.
Golfbanan ligger fint belägen vid sjön
Åsunden som några av oss valde att
besöka. Detta resulterade i ett antal
inskickade bilder till redaktionen men
med respekt för er läsare har vi valt
att inte publiceras dem. För MPGI var
årets boende uppdelat på två platser.
Kategori äldre hedersgäster fick bo i
nära anslutning till restaurangen medan
ungtupparna fick bo i ett gemensamt
hus ca 700 meter från första tee.
Dag ett, vilket är inspelsdagen, gick
vi alla ut med andan i halsgropen. Det
var extremt kvavt och mörka moln gled
sakta över himlen från den vackra horisonten på väg mot Åsunden. Frågan
som ställdes var om Tor skulle slå med
sin hammare så inspelet fick avbrytas.
Alla valde att slå ut. Till en början gick
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allt bra men efter cirka en timmes spel
började det mullra i skyn. Ovädret var
på ingång och det med bestämdhet.
Efter nio spelade hål var åskan uppenbart nära och Jakob Moberg och Stefan
Nord darrade som två skolpojkar som
nyss hade blivit påkomna efter ett hyss.
Med all respekt för åskan valde dessa
två att avbryta rundan och ta sig in i
trygghet. Förmodligen var dessa två de
enda som var tillräckligt kloka på banan
för att inse att man skall ha respekt för
vädrets makter. Inte långt därefter öppnade himlen upp sig och solens strålar
började tränga genom de mörka molnen. Den avslutande timmen på banan
blev den bästa. Efter ett par timmar
av dusch, dryck och chips blev det en
trevlig middag i restaurangen.
Efter några timmars sömn började
dag två med fågelkvitter. Solens strålar
började värma upp gräset och trycka
bort daggen. Kanonstart gällde vilket
i korthet innebär att alla börjar samtidigt. När startskottet brann av var det
bara att pegga upp och hoppas på att

prestera på topp. Några lyckades andra inte. Överlag var det en godkänd
insats för MPGI. Trots nervositet och
prestationsångest tog vi alla oss runt
banan på olika sätt med olika antal slag.
Kvällen avnjöts på ett hotell i Ulricehamn. Det blev en lyckad middag med
en fantastisk trubadur som tog alla med
häpnad.
Dag tre var det final, och den började
som vanligt tidigt för vissa och sent för
andra. Alla jobbade sig runt med varierande resultat. Vi alla slogs om placeringar på olika vis. Några i toppen och
andra i botten. Vi vill börja med att gratulera Jörgen Hylén och Rebeca Lindquist som båda knep silvermedaljen i
sina klasser, H50 respektive damer senior. Även stort grattis till Lena Öbrink
som spelade hem en bronspeng i D60.
Till övriga spelare från MPGI nöjer vi
oss med att säga bra kämpat och på
återseende.
Vid tangenterna
Johan Linnarsson
Styrelsen MPGI
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

Åsunden.

Johan Linnarsson och Stefan Svensson, utslag inspelsdagen.

Inspel av Jacob Moberg, hål 12.
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Mussikkåren meddelar
Första helgen i juni är det varje år Blæse
orkestrenes dag på Bakken, i Klampenborg norr om Köpenhamn. I år var det
den 1 juni och solen sken. Som vanligt
kan jag tillägga. Men dagen började med
en konsert vid Ankaret på det lilla torget
som inleder hamnen i Nyhavn i centrala
Köpenhamn.
Arne Nordström dirigerade på musikkåren och publiken och Alf Green, som
ingår i trumsektioen, var dagens konferencier och på en god danska berättade
han skämtsamt om vilka låtar vi skulle
spela . Alf Green var även konferencier
på Bakken. I stort sett var det samma
repertoar som spelades men då den är
av internationell karaktär blev den lika
omtyckt av japanerna i Nyhavn som av
danskarna på Bakken. Skillnaden var
bara den att alla japaner måste filma
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och med den nya moderna tekniken
blev det många selfies tillsammans med
musikkåren.
Nya Polisutbildningen invigdes den
6 september på Universitetsområdet i
Malmö. Det har redan skrivits om den
nya utbildningen i både riks- och lokalpress men det var bara tidningen
Aftonbladet som satte in en bild med
texten ”Orkestern spelade för fullt”.
På en given signal, genom telefonkontakt, startade en polisbil blåljuset och
full styrka på sirenen och när detta satte
igång började Polisens Musikkår att spela ett nykomponerat verk specialskrivet
av Daniel Hansson som också fick äran
att dirigera denna premiär. Daniel Hansson är Director musices och leder Malmö Akademiska kör och orkester som
fyllde tjugo år den 1 november och är
knuten till Universitetet.

Under Arne Nordströms ledning spelade sen musiken efter varje tal och den
mångfaldiga publiken fick bl.a. höra
Svensk Polismarsch och sen avslutades
invigningen av Nya Polisutbildningen
lämpligen med ”Här är polisen som mitt
i gatan står”.
När denna tidning kommit i eran
brevlåda har musikkåren även hunnit
med ett par julkonserter. En i Korsbackakyrkan i Kävlinge och den traditionella i Sankt Johanneskyrkan i Malmö.

Vid pennan
Kjell-Arne Friberg
3:e klarinett
i Polisens Musikkår Region Syd
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God Jul &
Gott Nytt År!
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MALMÖ POLISMÄNS
PENSIONÄRSSÄLLSKAP
Bästa kollega och pensionär!
Som Du kanske vet, finns det ett mindre andningshål i våra led – pensionärssällskapet – om Du skulle känna för att träffa gamla arbetskamrater då och då. Pensionärssällskapet riktar sig enligt stadgarna till pensionerade polismän som tjänstgjort i polisområde Malmö (geografiskt).
Vi brukar ha en träff på vårsidan och en på hösten innehållande någon underhållning,
lite information om hur polisverksamheten fungerar nu för tiden, en matbit och umgänge med gamla arbetskamrater. Dessutom ordnar vi en gång om året en dagsutflykt till något inte alltför avlägset mål och till subventionerat pris. Till dessa utflykter
är maka/sambo välkommen att deltaga. För närvarande har sällskapet cirka 260 medlemmar, som betalar en hundralapp om året i medlemsavgift.
Sällskapets styrelse består för närvarande av Leif Andersson ordförande, Torsten
Elofsson, v ordf/sekreterare, Claes Caroli, kassör, Anders Nord, Per Jystrand samt
suppleanterna J B Cederholm och Lars Östrell.
Är du intresserad av medlemskap kan Du bara slå mig en signal eller mejla mig så
ordnar vi det.

Du är hjärtligt välkommen!

MP
PS
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Bästa hälsningar
Claes Caroli
Albinsrogatan 5 B
214 67 Malmö
Tfn 0705-25 66 25
Mail: caroli@c-caroli.se
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Malmöpolisens Kofotsorden

firar 35 år – ”Längs dödens väg”

Guiden Jacques Schultze med åhörare i Esarp.

Kofotsorden bildades 1984. En av initiativtagarna var den legendariske Torsten
Nordh, vilken under flera år var ordens
Stormästare (ordförande). Det var från
början endast poliser med anknytning
till Kriminalpolisens Stöldrotel i Malmö
som fick bli medlemmar. Denna regel har
av olika anledningar efterhand som åren
gått ändrats och luckrats upp.
Numera kan i stort sett varje skötsam
polisman som har eller haft anställning vid malmöpolisen bli medlem. Ett
krav som dock står i ordens statuter är;
”Förtjänstfullt arbete vid bekämpande
av inbrottstjuvars skumma verksamhet
i polisområdet Malmö”. Det krävs också en rekommendation från någon ordensbroder och ett godkännande från
ett årsmöte samt De äldstas råd (5 äldre ordensbröder). Kofotsorden har i dag
72 medlemmar (bröder).
Alla nya godkända medlemmar genomgår en invigningsceremoni som
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

traditionellt sker på midvinterblotet.
Sådana invigningar brukar i olika ordenssällskap vara omgärdade av rykten,
hemligheter och mystik. Dessa är inte
så mystiska eller komplicerade i Kofots
orden. Jag tillåter mig dock att inte här
avslöja hur dessa går till. Varje broder
erhåller vid invigningen ett ordenstecken. Vilket är en mindre kofot snidad
i trä försedd med namn och årtal för
medlemskapet. Tecknet skall bäras om
halsen i ett röd-gult sidenband (Skånes
färger) vid särskilda tillfällen.
Kofotsorden har vanligen 4–5 sammankomster per år. Dessa är årsmötet,
midvinterblotet, en utflykt alternativt
ett studiebesök och en julfest. Senare
år har också tillkommet en bouletävling. Förutom att träffa ”gamla kollegor och snacka gamla minnen” så intas
mat och dryck vid dessa tillfällen. Ofta
förekommer också någon inbjuden föredragshållare. Lotteriförsäljning med
diverse skänkta vinster är också ett tra-

ditionellt inslag. Kofotsorden representerar också vid bröders begravningar.
Undertecknad kan i sammanhanget
nämna att jag blev medlem i Kofotsorden 1998. Detta på rekommendation
av Kennet Gunnarsson. Jag var då 55
år och bland de yngsta bröderna. Tiden
går och numera hör jag plötsligt till de
äldre. Det kan i sammanhanget nämnas
att medelåldern är relativt hög trots en
del yngre konstaplar har tillkommit de
senaste åren.
En kommitté att förbereda firandet av 35-års jubileet tillsattes. Denna
kom fram till att det skulle ske med en
bussresa ”längs dödens väg”. Det kan
låta dramatiskt, men det var en trevlig och underhållande bussresa genom
det vackra skånska sommarlandskapet
med besök på kända skånska slagfält
och mordplatser. En kunnig, pratglad
och underhållande föredragshållare och
guide (Jacques Schultze) hade anlitats.
De mordplatser vi besökte var Esarp
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där kvarnägaren Nils Andersson misstänktes och blev dömd för att 1932 ha
mördat sin hustru.
Det var en gård i Veberödstrakten
där Martin Nilsson i början av 1900-talet härjat med att mörda sin granne och
hushållerska samt sysslat med att bränna väderkvarnar.
Det var Hurva där fjärdingsmannen
Tore Hedin 1952 mördade sin fästmö
och därefter satte eld på ålderdomshemmet där hon arbetade.
Vi var 52 Kofotsbröder som söndagen 31 augusti upplevde ”dödens väg”.
Det var en solig, varm för att inte säga
het sommardag. Det var en samling
upprymda bröder som träffades. Det
blev många glada återseende med livligt hälsande och snackande.
Mina tankar gick vid denna åsyn
spontant till den svenska kultfilmen
Sällskapsresan. Jag kan inte direkt förklara varför. Kanske var det – bussen,
solskenet, den blå himmeln och sommarvärmen tillsammans med gruppens
lätta sommarklädsel – som gjorde det.
Flera var iklädda shorts och färgglada
sommarskjortor. Bussfärden gick på
slingrande vägar genom det böljande
sommarfagra skånska landskapet.
Vår pratglade guide berättade under
färden om historiska slag som förevarit på de skånska slätterna. Bl.a. fick vi

höra om Klågerupsmassakern år 1811.
Skånska bönder hade förutom att ha
drabbats av det pågående enskiftet
(jordreformen) blivit trötta på att förse
den svenska armén med soldater. Det
hade ålagts dem att bidra med 15 000
man för att försvara Sverige. Bönderna protesterade mot detta genom att
samla sig till uppror. Den 13 juni drog
skaror av bönder beväpnade med ”liar,
tjugor, hökrokar”och liknande vapen
omkring i södra Skåne där de uppsökte flera gods och slott. Bl.a. plundrades
Svaneholm. På flera andra gods misshandlades anställda svårt. De flesta av
dessa uppror slogs ner av militära styrkor. Därvid samlades 1 500 bönder på
Torups slott. Därifrån sände de representanter till länshövding von Rosen för
att förhandla. En skröna säger att bönderna bröt sig in i Torups vinkällare där
de berusade sig på det vin som fanns.
Någon förhandling med länshövdingen
kom ej till stånd. Istället häktades böndernas förhandlare. Detta fick till följd
att 1 000 uppretade bönder tågade till
Klågerups slott, där de förskansade sig
i en ladugård beväpnade enligt ovan
plus några enstaka bössor. En styrka
på 150 soldater och 2 kanoner ledda
av generalmajor Mörner anlände 15
juni till Klågerup. Bönderna försökte
förhandla och framförde begäran om

att godsägare, präster och storbönder
också skulle bidra med att tillhandahålla soldater. Någon dialog kom aldrig till
stånd. När soldaterna anlände flydde
ungefär hälften av bönderna. Av de ca
800 som var kvar var det en som avlossade ett gevärsskott. Detta föranledde
att militären svarade med att öppna eld
bl.a. med kanonerna. Därvid dödades
30 bönder (flera historiker kallar det
”mördades”). 200 bönder tillfångatogs
och fängslades. Tre av dem dömdes till
halshuggning, 24 till spöstraff och ett
hundratal till fängelse.
Detta var mord på 1800-talet – nu
åker vi vidare längs ”dödens väg” och
hamnar mitt i 1900-talets skånska mord.
Första anhalten blir vid den gård i Esarp
där kvarnägaren Nils Andersson även
känd som Esarparen misstänktes och
dömdes för att ha mördat sin hustru.
Misstankarna avsåg att han knuffat henne i kvarndammen intill bostaden där
hon hittades drunknad. Nils Andersson
förnekade detta men dömdes ändå 1932
till livstids fängelse. Han beviljades dock
resning efter 15 år. En engagerad advokat kunde då för rätten påvisa att det
inte var omöjligt att hustrun själv kunde
ha ramlat i kvarndammen och drunknat.
Detta föranledde att Nils Andersson år
1947 oskyldigförklarades och blev frisläppt efter 15 års fängelsevistelse.

Kvarndammen i Esarp som den ser ut 2019.
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Andra mordplatsen vi besöker är i
närheten av Veberöd där den allmänt
våldsamme och kriminelle kvarnägaren
Martin Svensson, även kallad Möllebrännaren eller Veberödsmannen, 1902
mördat sin konkurrerande granne och
därefter satt eld på hans kvarn. 1927
– 25 år senare mördade han sin hushållerska. Han hade också satt i system att
köpa och brandförsäkra kvarnar i trakten. Vilka han efterhand satt eld på och
fick ut försäkringsbeloppen för. Han
lyckades bränna och få ut ersättning för
4 kvarnar åren 1922–1927 innan han
anhölls av polisen i Malmö. Han dömdes till två gånger livstids fängelse för
morden och försäkringsbedrägerierna.
Vårt tredje busstopp var vid ålderdomshemmet i Hurva där massmördaren och fjärdingsmannen Tore Hedin
1952 brutalt mördat sin f.d. fästmö
och satt eld på ålderdomshemmet. Han
hade året innan mördat en kvarnägare
i Tjörnarp, där han själv, i egenskap av
fjärdingsman, deltagit i mordutredningen. I augusti 1952 mördade han först
sina båda föräldrar i Kvärlöv. Därefter
körde han till ålderdomshemmet i Hurva. Han slog där med en yxa ihjäl sin
fästmö och föreståndarinnan som båda
arbetade där. Därefter satte han eld på
ålderdomshemmet och orsakade ytterligare 5 människors död. Samma dag

tog han sitt eget liv genom att dränka
sig i Bosarpasjön. Han lämnade då efter
sig ett självmordsbrev där han erkände
och förklarade alla sina gärningar. Bl.a.
skrev han i brevet ”Vill ni lösa en gåta,
leta i det våta”.
Historierna om Klågerupsupproret
och de tre Skånemorden som berättades av vår pratglade guide innehöll
många både sannolika och kanske också osannolika ”mustiga” detaljer. Han
berättade dramatiskt, entusiastiskt och
med stor inlevelse. Detta på platserna
där händelserna inträffat på 1800-talet,
i början och mitten av 1900-talet samt
1952. Alltså för ca 200, 100 och 67 år
sedan. Av naturliga skäl såg inte miljön,
mordplatser och byggnader ut som på
den tiden. Exempelvis var kvarndammen där Esarparens hustru drunknat alternativt dränkts i stort sett igenvuxen.
Endast en rännil av en bäck kvarstod
(se foto). Sådana detaljer störde dock
inte vår guides livfulla och intressanta
berättelser.
Inte att förglömma ytterligare ett
busstopp under färdvägen. Detta på en
lummig och skuggig plats, där vi i den
pressande sommarvärmen serverades
svalkande drycker i form av såväl läsk,
öl som vin. Detta under livliga samtal
om lite av varje. B.l.a. hördes några pensionerade utredare diskutera bristerna

i utredningarna och de tekniska undersökningarna avseende mordfallen.
Sista anhalten blev Hurva Gästgivargård där ett skånsk välsmakande smörgåsbord väntade. Det kan som kuriosa
nämnas att gästgivargården har anor
från 1800-talet, att den brunnit ner
1837 och återuppfördes i nuvarande
renoverat skick 1865. Under mellantiden bedrevs gästgiveri i granngården.
Under måltiden höll nuvarande stormästaren Sten-Åke Ljung ett jubileums
tal där han berättade om Kofotsordens
tillkomst, historia och några legendariska ordensbröder. Vidare presenterade
han några närvarande bröder som varit
med i Kofotsorden från början. Dessa
var Kurt-Allan Håkansson, Börje Lundkvist, Egon Andréasson och Sune Heinegård. Minns jag inte helt fel så har jag
för mig att vi avslutningsvis både skålade och hurrade för Kofotsorden.
Anteckning; Om någon läsare är närmre intresserad och vill veta mer om
Klågerupsupproret eller Skånemorden
föreslås att ni googlar. Det är också
möjligt att finna utmärkta filmer om
Skånemorden med förträfflige Ernst-Hugo Järegård i huvudrollerna.
Text & foto
Roland Strömblad

Sten-Åke Ljungs jubileumstal på Hurva Gästgivargård.
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H E L SI N GBO RG M ARATHON
Vi springer med hjärtat och jobbar som ett lag!
Hur hittar vi motivation att börja träna, speciellt när det är mörkt och kallt ute?
Jo, för att hitta motivationen tänkte vi ge er ett mål att sträva efter.
Målet är att springa ett maraton, 42 195 meter. Men det är alldeles för långt säger du! Men inte om man
delar på det. Du och upp till 3 av dina medarbetare på polisen kan dela på det och tillsammans springa
ett maraton i Sveriges största maratonstafett. Helsingborg Marathon Stafett den 5 september 2020.
Vi vill uppmuntra till att skapa en tävling inom polisen med lag på olika kontoren runt om i Skåne. I början sporrar man varandra att komma igång att träna. Sen lägger man på tävlingsmomentet och att tävla
med sina kompisar på sin egen nivå är bland det roligaste som finns! Speciellt när glädjen i att man klarar
ett uppsatt mål på vägen, då känns det extra bra. Man kan träna tillsammans eller själv, man peppar varandra, skapar grupper i sociala medier allt för hitta sin egen motivation. Allt för att nå sitt uppsatta mål.

Gå in och anmäl ert lag på www.hbgm.se

Gör det innan 31 januari och få 200 kronor rabatt med koden "SKANEPOLISEN20"
Nu är det dags att bygga lagkänslan! TILLSAMMANS springer vi 42 195 m.

Heja Polisen!
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Från bildarkivet

Två legendarer. Gamle MPGI:aren Rune Palmé intervjuas på Malmö Stadion av Lennart Hyland i en av de första Segerundorna.

Jan-Eric Boo

Jan-Eric Boo har tidigare gjort sig känd
för romanerna i polistrilogin ”Döden
har sitt pris”, ”Livet har sitt pris” och
”Allt har sitt pris”. En fjärde bok är på
gång. Pristrilogin finns bl.a. på Storytel.
Jan-Eric kan även sätta fotograf på
sitt visitkort. 1970 utbildade han sig till
fotograf och jobbade i fem år på institutet för Färgfoto, Lunds Kommun och
Scandia Photopress tillsammans med
den legendariska Staffan Johansson.
Efter pensioneringen från polisen
tog Jan-Eric upp fotograferandet igen,
och fotograferar gärna djur, natur och
porträtt. I skrivande stund laddar han
för att fotografera rovfåglar i Vittskövle utanför Åhus i ett gömsle under en
hel dag. Dessutom har han en ateljé i
Hässleholm. Utställning under Konst
rundan i påsk blir förmodligen åter på
Kvarnen i Nymölla.
Läs mer: www.facebook.com/janericboo/
Jyet
Skånepolisen Sport & Fritid 4-2019

Öresundsbron

Foto: Jan-Eric Boo

29

Tävlingskalender
Svenska Polismästerskap
För inbjudningar och aktuell tävlingskalender: www.polisidrott.se
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.

Datum

Gren

Ort

25 jan

Luftvapen

Karlstad

18-19 mars

Rinkbandy

Växjö

21-22 mars

Bordtennis

6-7 mars

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.
Finns

Växjöpolisens Idrottsoch Pistolskytteklubb

Finns

Ängelholm

Ängelholmspolisens
Sport och Skytteförening

Finns

Bowling

Göteborg

Idrottsföreningen
Polislandslaget i bowling

Finns

18 april

Multisport

Isaberg

10 maj

Styrkelyft

Göteborg

Göteborgs polismäns IF

Finns

16 maj

Halvmaraton

Göteborg

Göteborgs Polismäns IF

Finns

27-28 maj

Cykel

Varberg/
Halmstad

27-28 augusti

Golf

Norrköping

1-2 september

Fotboll

Örebro

september

Terränglöpning

Hallsberg

september

OCR

Stockholm

september

Dynamiskt Skytte

Karlstad

september

Gevär och K-pist

Stockholm

oktober

Padeltennis

Trollhättan

oktober

Orientering

Varberg

november

Innebandy

Växjö

december

Funktionell Fitness

Stockholm

Uppgifterna hämtade från www.polisidrott.se 2019-11-29

Karlstadspolisens Idrottsoch Skytteförening

Svenska Polisidrottsförbundet

Svenska Polisidrottsförbundet

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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Viktigt från föreningen!
MPGI- Golf KM 2019-08-22
KM 2019 gick av stapeln på Rönnebäck
som traditionen bjuder. De 15 anmälda/
startande bjöds på bra väder och inga
ursäkter fanns för att inte resultatet
skulle bli bra.
Tävlingen löper över två rundor där första rundans startlista är baserat på spelarens Hcp och efter lunch är startordningen baserad på resultatet från förmiddagen.
Det blev en jämn tävling. Undertecknad
tillsammans med Göran L kämpade om
jumboplatsen och eftersom jag räknade
lite fel så spelade vi de sista 4 hålen som
match-spel där det bara var viktigt att
slå varandra för att undvika jumboplatsen. Göran ”vann” (beroende på hur man
ser på det) det fina jumbo-priset i form
av en mindre statyett med tillhörande
inskription.

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-

Matchen om vinsten var lika jämn den.
Det slutade med att två av de på förhand favorittippade Mats H och Henke slutade på exakt samma resultat och
det fick avgöras vem som avslutat bäst.
Mats H stod som slutlig vinnare och
detta innebar att Henke som regerande mästare får hitta något annat fint till
bokhyllan eftersom han innehaft pokalen i 2 år i följd fram till idag. Med andra
ord snuvade Mats H honom på en trippel.
Slutligen ett stort tack till Rönnebäck
som ställde upp med service, lunch och
inmatning i GIT samt alla deltagare. Det
är alltid trevligt att spela med er och kul
att det trots 36 hål en torsdag var så
pass många som kunde delta.
Mvh
Tävlingsledningen KM 2019
Jacob Moberg

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 högra bilden, de 5 detaljer som är borta.

Inskickat av:
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Namn

Gatuadress

Skånepolisen Sport & Fritid

c/o Mediahuset i Gbg AB, avd syd
Tågmästaregatan 7
233 43 Svedalat

Postnummer och Ort

E-post

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 18, där den presenteras.
Senast den 9 mars 2020 behöver vi få in ditt svar.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:
1. Anna Mårtensson
Höör

1

2. Bengt Andersson
Simrishamn

2

3. Viggo Petersson
Malmö
48 svar skickades in.
De tre vinnarna får varsin
bok. (bild till vänster)
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