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REDAKTØREN  
HAR ORDET 
Kjære hundekollegaer, 
bidragsytere og annonsører  
til Politihunden nr. 2 2021 

Her er utgave nr. 2 2021 og jeg håper 
det blir interessant og kjekk lesning.

For min egen del, etter å ha jobbet en 
del år med politihund, må jeg si meg 
stolt av det arbeidet jeg har gjort og 
fremdeles gjør sammen med gode 
kollegaer. De aller fleste hundeførere 
brenner for jobben og vil utgjøre en 
forskjell. I Sør- Vest politidistrikt er vi 
heldige med en ledelse som prioritere 
hundetjenesten og den gode jobben 
som utføres.

Politihunden redder liv, pågriper 
farlige personer, finner narkotika, 
forebygger med sin tilstedeværelse og 
uendelig mye mer. 

I bladet kan dere lese om Arvid fra 
Agder med sine mange år med erfar-
ing og kjekke hundeoppdrag. Lykke til 
som pensjonist, Arvid😉

Det samme gjelder den kjekke artik-
kelen fra Harald på Kongsberg med 
sine kjekke funn og historier. 

Jeg er heldig som skal få bli med på et 
valutahundprosjekt i regi av Politihøys-
kolen. Dette er nytt for politiet og er en 
god start på å utnytte potensialet til 
våres unike hunder. Politiet har startet 
et samarbeid med Tollvesenet og en 
hund fra Oslo skal også være med i 
prosjektet. Spennende😉

Leiv Kjetil
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har arbeidet på etter-
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Nei, nå får det være nok. 
Vi tar høyde for at livene 
våre er mye mere normale 
etter sommerferien og 
da fokuserer vi på alt vi 

skal gjøre fremover og hva vi kan 
planlegge med.

Da det meste allerede er avlyst eller 
utsatt hva gjelder aktiviteter og normal 
drift i klubbene og NPHL, har vi i sty-
ret så smått begynt å se fremover. Før 
sommeren skal vi ha et styremøte på 
Sæter gård og planen er å gjøre ferdig 
noen småting i Bodegaen. Morten 
Haave sitter på mye historie i form av 
bilder, premier og andre morsomme 
effekter etter mange år i NPHL. Vi 
håper å få plass til noe av dette i 
Bodegaen slik at lokalene kan bli et 

skikkelig klubbhus med litt historie på 
veggene så våre nye medlemmer kan 
se hva som har skjedd opp igjennom 
årene. 
Vi skal også gjøre et forsøk på å 
planlegge et slags «mini NM» som kan 
avholdes på Sæter i løpet av høsten. 
NPHL får økonomisk støtte hvert år av 
POD som skal gå til nettopp NM og nor-
disk mesterskap. Disse arrangement-
ene er jo avlyst fra før, i den normale 
settingen, men vi håper å få til noe her.

NPHL og de lokale klubbene har i 
mange år hatt et meget godt samarbeid 
med Tjenestehunden AS for å kunne 
utgi Politihunden og de andre lokale 
bladene du kan lese. Sammen er vi 
helt avhengig av annonsører og velvilje 
fra bedrifter med tanke på økonom-

isk støtte. Selvsagt er mange av an-
nonsørene rammet av pandemien hva 
gjelder økonomi, men vi har kommet 
oss gjennom dette også og kontrakter 
ut 2021 er underskrevet. Vi har nå altså 
muligheten til å planlegge videre frem 
mot 2022, noe vi er meget glade for.
Sammen med TH AS ser vi på 
muligheter for å videreutvikle dette 
bladet, både med tanke på form, farge 
og innhold. Vi ønsker at du som leser 
og annonsør skal kunne få et best 
mulig produkt.

Tusen takk til alle annonsører og lesere 
som støtter oss.

Til slutt vil jeg ønske alle sammen 
en riktig god sommer.

LEDEREN 
HAR ORDET
Skal jeg gidde å nevne denne hersens 
pandemien også i denne lederen? 
- AV GUNNAR -
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I  skrivende stund er tjenesten og 
bilen lik, men mangler narkotika-
hund. Etter å ha jobbet med god-
kjent narkotikahund i nesten 20 år, 
ble hundeavtalen sagt opp for min 

del 01.01.2021. Vemodig på en måte, 
men samtidig er det veldig fint å ha hatt 
så mange år med hund i tjeneste.

Jeg har mange fine opplevelser etter 
alle disse årene. Det har blitt mange 
fine saker og spennende arbeidsop-
pgaver. 

Min første godkjente hund var en 
Retriever. Dette var en omplassering-
shund som hadde” bitt” litt i øst og 
vest. Da jeg overtok den, 1 år gammel, 
og startet opp trening, viste det seg at 
hunden var fantastisk bra. Den manglet 
bare å bli brukt. Dette var en hund som 
ikke gav opp. Det å finne narkotika var 
tydelig noe den hadde evner til. Den 
ble med tollvesenet på kurs og ble en 
skikkelig jeger ute på byen og i byens 
gater. Dette var den tiden hunder 
var velkomne på skoler. Etter stadige 
skolebesøk og mange beslag, besluttet 
russen på Kongsberg at hunden hadde 
hatt stor påvirkning på skolemiljøet 
i positiv forstand og hunden, Marco, 
ble årets Æresruss. Andre var ikke så 
begeistret og overraskelsen ble derfor 
stor når låta “Purken er skurken” duk-
ket opp på P3 urørt.

 
Sammen ble vi fast innslag på festivaler 
og andre begivenheter i samfunnet. 
Spesielt kan nevnes Kongsberg Jazzfes-
tival og Elvefestivalen i Drammen. Det 
var moro for hund og hundefører. Ikke 
så moro for alle de som ble “avkledd” i 
forbindelse med hundens jobb. Marco 
var ikke redd noe. Han jobbet inne på 
utesteder fullt  av folk og høy musikk, 
samt på tog og buss. Han var en skikke-
lig jeger.
Han utmerket seg på Norgesmester-
skap og Nordisk mesterskap, hvor han 
også var øverst på “pallen”. Merittlisten 
hans ble lang, men alle ting har sin 
ende. Marco døde av magedreining 9 
år gammel.

Den neste hunden ble en Engelsk 
Springer Spaniel. Den fikk navnet Die-
go. Han var en overivrig hund med stor 
søkslyst. Som liten trodde han virkelig 
at han skulle fange fugler i luften, noe 
som endte med at han kom flyvende 
ut et lite stup og fikk to brudd i det ene 
beinet. Hunden var meget lett å trene 

De siste årene 
har jeg hatt tjeneste 

i UP hvor jeg har  
arbeidet på etter-
retningspatrulje. 
Bilen er sivil og 
er satt opp med 

narkotika spyttester. 
I tillegg til dette 
har bilen ANPR 

(automatisknummer- 
gjenkjenning), samt 

narkotikahund.

Hunden, Marco, ble årets Æresruss 
av Kongsberg Russen.

NARKOTIKA-
HUNDEN
- AV HARALD -
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og han virkelig elsket å bli brukt. Han 
ble godkjent som narkotikahund før 
han var 2-år gammel.
Han er min følgesvenn den dag i dag 
selv om han ikke lenger står på løn-
ningslisten til politiet. Han blir 13 år i 
mai og arbeidet helt til 1.1.2021. Merit-
tlisten hans er også flott. Han har vært 
på “pallen” både i Norgesmesterskapet 
og Nordisk mesterskap. Mest av alt be-
tyr likevel hva han har utført i tjeneste.

Gjennom min yrkeskarriere med hund  
har jeg også fått kontakter i Tollvest-
enet, og fått lov å delta på kurs med 
dem. Også Diego synes det var topp å 
søke etter bevegelige objekter og selv 
synes jeg han ble en racer til å “fange” 
banditter med narkotika i lomma, sok-
ken, bh`n eller trusa. Diego er ikke den 

Bilde viser beslag på person Drammen togstasjon.

tøffeste i miljøer med mye støy, men får 
han først ferten av narkotika, gir han 
ikke opp. I løpet av hans karriere tok vi 
i “stille stunder”  gjerne en fotpatrulje 
på togstasjoner eller på busser. Det ble 
som regel alltid beslag på disse turene. 
Han overtok rollen til Marco og ble ofte 
oppringt og spurt om han kunne stille 
på Elvefestivalen i Drammen  eller Stav-
ernfestivalen. Vi stilte opp og mange 
beslag ble det. 
De siste 6 årene har Diego kjørt et-
teretningspatrulje i UP. Det har vært et 
fantastisk hjelpemiddel i kampen mot 
kjøring i påvirket tilstand og annen 
kriminalitet langs vei. Ikke sjelden har 
vi opplevd at “stoff” kastes ut av biler 
eller gjemmes i biler. Av en eller annen 
grunn er det ikke lenger så lett å få 
bistand med søk av narkotikahund i 

Det er vanskelig 
å “skru av” en 
narkotikahund. 
Under lufteturer 
kan underlige 
ting skje. 



POLITIHUNDEN 2 - 2021 9

Sør-Øst pd og da har det vært fantas-
tisk å ha med egen narkotikahund. 
Politidistriktet har ofte satt pris på UP 
sitt nærvær og har hatt god nytte av 
vår bistand med søk etter narkotika.

Det å ha narkotikahund i huset kan 
også by på sine utfordringer. Det er 
vanskelig å “skru av” en narkotikahund. 
Under lufteturer kan underlige ting 
skje. En gang “min bedre halvdel” og 
jeg var ute en kveldstur med hun-
den, endte vi først opp med å finne et 
syltetøyglass med hasj i en steinmur, før 
det toppet seg med en “student” som 
hadde 5 kg i skolesekken. Ble nok en 
uforglemmelig tur for noen.

Jeg kan nevne at vi bisto på en 
narkotikaaksjon i Hemsedal for en 
tid tilbake. Diego og jeg skulle gå sivil 
fotpatrulje i område ved noen hotell-
er. Med ett startet hunden forfølgelse 
av et luktbilde. Den ledet meg mot en 
minibuss som stod på en holdeplass. 
Det var mange personer som skulle 
inn i denne bussen og jeg var spent på 
hvem hunden ville stanse ved. Diego 
passerte alle sammen og «klatret» opp 
mot vinduet hvor bussføreren satt. Det 
viste seg at bussføreren hadde en liten 
ekstrainntekt ved å «pushe» marihuana. 
Vi pågrep ham for oppbevaring og salg. 
I tillegg til dette var han påvirket av 
narkotika. Han mistet med andre ord 
både jobben og lappen denne kvelden. 
En dårlig dag for ham, men en bra dag 
for politiet og trafikksikkerheten.
Vi trodde vi var ferdige med denne 
minibussjåføren, men da tok vi skam-
melig feil. Han var nemlig ute på 
«byen» kvelden etter. Hunden startet 
forfølgelse av et luktbilde og Diegos 
nese endte opp i lommen til karen. Der 
var det på nytt en del marihuana. Dette 
fulgte vi videre opp og det  
viste seg at han hadde en relativt stor 
marihuanaplantasje hjemme hos 
seg selv.

Beslag funnet på person i bil Ca. 100 gram amfetamin funnet på person

 En gang vi var med på Elvefestivalen 
i Drammen, startet vi fotpatruljen på 
Bragernes Torg. Hunden kom ut av 
bilen og få minutter etter hadde vi to 
pågrepne. Det var to jenter på 17 år 
som hadde på seg noen gram hasj. 
Ingen hadde noen historikk hos politiet. 
Begge gikk på videregående skole. Den 
ene hadde planlagt videre utdannelse i 
forsvaret og den andre skulle studere i 
USA. De måtte nok endre fremtidsplan-
er etter dette. 
Resultatet var at en kunne komme inn 
med forebyggende tiltak på et tidlig sta-
dium. Begge går i dag på ruskontrakt 
og avlegger urinprøve. 

Turen gikk videre og like etter ble Die-
go «veldig glad» i en dørvakt. Nesen bo-
ret seg inn i en sidelomme på buksen 
hans. Vakta skjønte straks at dette var 
en narkotikahund. Det kom mange rare 
unnskyldninger fra ham. Han sa han 
hadde en tispe hjemme og lignende. I 
lommen viste det seg at han hadde noe 
amfetamin. Dette hadde han «glemt»… 
Han hadde bare tatt vare på stoffet for 
noen han ikke husket navnet på. Han 
ble anmeldt og dørvaktbeviset inndratt.

Ferden gikk videre til NSB og inne på 

jernbanestasjonen var det på ny «drag 
i sena». Hunden ledet oss til en person 
som ventet på et tog. Kveldens største 
beslag var et faktum. 100 gram amfet-
amin kom til syne i jakkelommen. Ved-
kommende ble satt i arrest og saken ble 
videre etterforsket.
 
På vei hjem passerte vi en ekspress-
buss. Bakdøren stod åpen og Diego 
startet på nytt forfølgelse av et luktbil-
de. Han dro meg inn på bussen. På nest 
bakerste rad satt det en herremann i 
60 årene. Han fant selv frem 10 gram 
hasj han hadde i lommen. Han ble 
avhørt på stedet og sendt videre med 
bussen vel vitende om at en reaksjon 
ville komme.
Mange våpen og mye narkotika har 
blitt beslaglagt takket være narkoti-
kahunden. Jeg håper for fremtiden at 
vi vil se flere narkotikahunder som 
opererer i det offentlige rom. Den pre-
ventive effekten tror jeg er stor dersom 
du er klar over at du når og hvor som 
helst kan støte på en operativ narkoti-
kahund.

Det synes som om flere arenaer i dag 
er blitt fristeder. Et eksempel på dette 
er skoler. Dessverre er det ikke leng-
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er lov å arbeide preventivt opp mot 
skoler med narkotikahund. Jeg tror 
tilstedeværelse er meget viktig for å 
ha et godt og trygt læringsmiljø. De er 
bare noen få som ikke ønsker en hund 
velkommen.

Beslag av ulovlige gjenstander kan også 
være en del av hverdagen for en narko-
tikahund. Eksempelvis kan nevnes 
at hunden kan markere på våpen på 
grunn av kontaminering (luktsmitte fra 
narkotika til gjenstand).
Jeg har et håp om at det blir flere 
narkotikahunder i politiet i fremtiden. 
Hunder som kan være der folk er og 
som kan utgjøre en forskjell for noen. 

Jeg takker ikke av i hundetjenesten 
med dette, men for min del blir det 
ingen ny hund. Jeg ser derimot frem til 
å kunne dømme i kommende mester-
skap for narkotikahunder. Lykke til alle 
dere hundemennesker.

Fra Nordisk mesterskap i Danmark

Det er vanskelig 
å “skru av” en 
narkotikahund. 
Under lufteturer 
kan underlige 
ting skje. 
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Med hvad med din hund/
bedste ven?
Skal den vaccineres? 
Her kan vi ikke spørge 
hunden, så det bliver dig 

der skal tage stilling til dette spørgsmål 
på din hunds vegne. Mit svar ville igen 
være et klart og rungende JA!

Men så stopper enigheden måske 
også her. Ligesom med covi 19 vaccine 
findes der også adskillige forskellige 
vacciner på markedet og lige så mange 
forskellige priser. 

Men hvad vaccinerer vi egentlig hunde 
imod? Der findes en hel række vi kan 
vaccinere en hund imod. Lad os tage 
dem lige så stille i den rækkefølge der 
som regel sidder på mærkaten i din 

SKAL DU VACCINERES 
MOD COVI 19?

- AV ONKEL BILLE -

Det svar er kun noget du kan gøre op med dig selv. 
Min personlige mening er et absolut JA!

vaccinationsbog:
DHPPi/L4 evt. DHPPiL4R
Kryptiske bogstaver, som dog hver har 
sin forklaring.
D   står for det engelske ord  

distemper. (valpsjuka)
H   står for hepatitis (smittsam lever-

inflammation hos hund (HCC))
P   står for parvovirosis (hundens 

parvovirus)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pi   står for parainfluenza (kennel-
hoste hos hund)

L   står for leptospirose. Der findes 
forskellige leptospirer som 

 man kan vaccinere imod. Derfor 
tallet 4. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DHP   er de alvorligste sygdomme 
 som kan ramme din hund. De 

ender ofte under svære lidelser 
med dødelig udgang for din hund.

Pi  kennelhoste en knap så farlig 
og kan med dyrlægeassistance 
helbredes. 

L  Leptospirose er en sygdom som 
skyldes bakterier såkaldte Lepto-
spira. Sygdommen er en zoon-
ose, hvilket betyder at den kan 
overføres fra dyr til mennesker.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

R  står for rabies (hundegalsk-
ab). Denne sygdom, som er en 
hjernesygdom findes ikke  
i Skandinavien og man vacciner-
er kun hvis man skal på  
rejse i udlandet. Sammen  
med en rabiesvaccination  
får man som regel udstedt  
et blå rejsepas (Petpassport)
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Hvilken vaccine skal man vælge, hvor 
ofte og hvor lang holdbarhed har de i 
kroppen?

Generelt set så er alle de på markedet 
forskellige vacciner supergode og har 
rigtig god effekt i kroppen således at 
den vaccinerede hund opbygger et 
rigtigt godt immunforsvar ved at danne 
antistoffer mod det vi vaccinerer imod.

Lige som du måske har bemærket så 
skal ved anvendelse af de fleste COVI 
vacciner vaccinere patienten (men-
nesket)  mindst to gange og måske så 
senere en gang årligt. Det vil tiden vise.

Hos hunden har vi lige så stille lagt os 
fast på at valpe skal vaccineres 2 til 3 
gange med ca. en måneds mellemrum. 
Det er lidt forskelligt hvilken dyrlæge 
man konsulterer. 
Her er mit forslag:
1. vaccination i 8 ugers alderen
2. vaccination i 12 ugers alderen og
3. og sidste vaccination i 16 ugers 

alderen.  I 16 ugers alderen kan 

man evt. så samtidig vaccinere mod 
rabies og få udsted det blå kæledyr-
spas (pett-passport)

Husk det er mit forslag. Andre veter-
inærer kan have andre forslag og de 
kan være lige så gode.
Hvor lang tid holder så denne vaccina-
tion i hundens krop. Som regel mindst 
et år. DHP vacciner, som jeg kalder 
kernevacciner holder tre år efter min 
bedste overbevisning. De andre vac-
ciner Pi og L4  holder mindst et år og 
måske længere afhængig af hvor stor 
en belastning hunden udsættes for set i 
smitte øjemed.

Skal hunden på en kennel fordi du 
måske skal på ferie findes der endvi-
dere en næsespray mod kennelhoste 
(BbPi), som for eksempel gives en 
måned før den skal i kennelpleje. Denne 
vaccine skal efter min mening kun 
gives efter behov.
Der er ingen eksakt litteratur som 
hårdt og kontant beskriver hvor store 
intervaller der kan gives mellem hver 

vaccination. Efter min mening er det 
ved at være lidt for rutinemæssig og 
måske unødvendigt med revaccination 
hvert år. Hvis du er i tvivl, kan du få din 
veterinær til at tage en blodprøve. En 
titerbestemmelse, som så fortæller hvor 
godt beskyttet din hund er. 

Officielt anerkender det internationale 
samfund rabies vaccination (med god-
kendte vacciner) en holdbarhed på 3 år

På billedet ser du to udenlandske 
vacciner der henholdsvis indeholder 
de almindelige vacciner og en vaccine 
som også indeholder rabies. Det er 
mere for at du kan se bogstaverne idet 
jeg ikke mener den vaccine med rabies 
i er godkendt i Norge
Husk at lade din hund vaccinere, men 
heller ikke for ofte. Spørg evt. din veter-
inær til råds.
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D 
et er alltid artig å se tilbake 
på oppdrag man har hatt med 
sine tjenestehunder. Jeg har 
nå min tredje og siste narko-
tikasøkshund i Politiet. Tredje 

og siste fordi min tid i politietaten snart 
er forbi. Denne artikkelen skal ikke bli 
noen mimreartikkel over min tid som 
hundefører, men jeg vil ta for meg et 
par – tre oppdrag som viser nytten av å 
bruke hund i forbindelse med ransak-
ing/søk etter narkotika/søk etter menne-
sker. Min nåværende hund, Joker, har 
tilleggsutdannelse som redningshund. 
Men først et oppdrag jeg hadde med 
min forrige hund:

En bil ble stanset av en politipatrul-
je. Sjåføren av denne bilen var, og er 
fortsatt, en ivrig utøver av narkotika-
omsetningen i sitt nærområde. Mine 
kolleger fikk forholdsvis lett hjemmel 
for å ransake denne bilen, og siden jeg 
var på jobb ble jeg bedt om å bistå med 
bikkja for å ransake denne bilen.

Da jeg kom fram til bilen, stod sjåføren 
og mine kolleger ved siden av den 
aktuelle bilen og ventet. Sjåføren var 
ransaket uten at det var gjort funn på 
ham. I bilen hans var det selvfølgelig 
mye rot som seg hør og bør. Da jeg og 
hunden var på vei bort til bilen, stanset 
hunden opp ved siden av sjåføren og 
viste tydelige tegn på at sjåføren luktet 

narkotika. Hunden markerte på bukse-
linninga til sjåføren, han poengterte at 
han ikke hadde narkotika på seg, men 
at det nok kunne lukte fra bukselomma 
da han hadde hatt litt hasj i lomma for 
flere dager siden. Men hunden mark-
erte ikke på bukselomma, men på 
bukselinninga. Beltet til sjåføren viste 
seg å være plassen for ham å gjemme 
amfetamin.
Hunden var fornøyd med å få tygge 
på tennisballen, jeg var fornøyd med 
at hunden markerte på bukselinninga, 
kollegene mine var fornøyde med at de 
tok av ham beltet. Men det gjenstod å 
ransake bilen. Resten av grillpølse som 
lå i passasjersetet forsvant ned i hun-
desvelget, potetgullrestene som lå på 

OPPDRAG MED 
NARKOTIKA-
SØKSHUND

Beltet til sjåføren viste seg å være plassen for 
ham å gjemme amfetamin.

- AV ARVID F -

gulvet på førersiden likedan. Ingenting 
av interesse i baksetet på bilen, men på 
gulvet foran passasjersetet markerte 
hunden på en bærepose.
Oppe i den bæreposen var det også 
mat. Men hunden markerte på en boks 
med hermetikk. Lokket på denne bok-
sen var skrudd på, og inne i boksen var 
det ikke hermetisk mat, men amfetamin. 

Alle like fornøyde igjen, bortsett fra 
sjåføren (som for øvrig ikke kunne 
skjønne hvordan narkotikaen hadde 
havnet i hans bil).
 
Neste oppdrag
Så videre til oppdrag med hunden jeg 
har nå, Joker. Vi var på ransaking i en 
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uten å finne noe av interesse. Det siste 
jeg gjorde var å sette han opp på ei 
hylle inne i et skap som stod i stua. Nå 
begynte halen å logre ekstra fort, noe 
som betyr at det er noe interessant. In-
nerst på hylla, bak ei rekke med bøker, 
markerte hunden på en stresskoffert. 
Ned på gulvet med hunden, ut med 
stresskofferten, åpne kofferten og vipps: 

Til og med i salgskofferten hadde bebo-
eren sirlig orden i sysakene sine. Tenk 
om alle våre klienter hadde vært slike 
ordensmennesker!! Beboeren, som nå 
ble fraktet til arresten i Kristiansand, 
måtte innrømme at han hadde en 
diagnose når det gjaldt systematikk og 
orden.

Sommeren 2020
I et hus i Kristiansand var vi på ransak-
ing sommeren 2020. På utsiden stod det 
to båter som var fulle av søppel, i garas-
jen var det usannsynlig mye rot, likeens 
inne i huset. Altså en mer normalsitu-
asjon enn det forrige nevnte oppdraget. 
Beboeren satt godt plassert i ei celle i 
kjelleren på politihuset. Patruljen som 
ransaket, hadde funnet nok narkotika 
til at beboeren måtte hoste opp ei god 
forklaring dersom han skulle komme 
unna ustraffet. Beboeren hadde bodd i 
huset i ca. 2 år. 

Nede i kjelleren var det ikke lett å 
bevege seg, mopeder, motorsager, 
sykler, verktøy og søppelsekker over 
alt. På den ene veggen var det murt 
inn en stor safe, huset var fra 50-tallet, 
og denne safen var nok murt inn da 
de bygde huset. Bikkja mi markerte på 
denne safen, men nøkkelen fant vi ikke. 
Vi tok en telefon inn til arrestforvareren 
og bad han spørre beboeren om hvor 
han hadde nøkkelen til safen. Svaret var 
at den hadde han aldri hatt, safen var 
låst når han leide og flyttet inn i huset. 
Vi fant en vinkelsliper og prøvde å åpne 
med denne, uten resultat. Enden på visa 
ble at vi ringte brannvesenet som kom 
og åpnet safen. Den forrige beboeren, 
som for øvrig var byggherren som var 
gått bort, kunne med sikkerhet sies å 
ikke drive med narkotika. Vi fastslo at 
leieboeren ikke hadde lyst til å fortelle 
politiet hvor han hadde gjemt nøkkelen 
til safen. 

Narkotikahunder kan brukes til annet 
enn å finne narkotika. Vinteren 2019 
gikk det et jordras i Lyngdal. Det var 
ikke store raset, ca. 30 x 40 meter, i et 
lite byggefelt. En hage hadde rast ut og 
ned over en liten grusvei, en grusvei 
stengt med bom. Dette var en grytidlig 
søndag morgen, og Joker og jeg var på 
jobb. Innsatsleder fra politiet og brann-
vesenet var på stedet.

De anså det som svært lite sannsynlig 
at noen mennesker hadde blitt tatt av 
raset, men for sikkerhets skyld ønsket 

På den ene veggen var det murt inn en 
stor safe, huset var fra 50-tallet.

kjellerleilighet i ei flott sørlandsbygd 
en fin sommerkveld. Politiet hadde 
mistanke om at beboeren av denne 
leiligheten oppbevarte og solgte narko-
tika, beslutning om ransaking var gitt og 
politiet hadde tatt seg inn i leiligheten. 
Det var funnet et par gram hasj i en 
liten metallboks på stuebordet. I mot-
setning til de fleste av de stedene vi 
er og ransaker med hund, var denne 
leiligheten ekstremt ryddig. Absolutt 
alt inne i leiligheten lå i sirlig orden, 
med tellekanter på klær i klesskap, 
ikke en eneste hybelkanin var å se. 
“Her kan det da ikke være narkotika”, 
tenkte vel egentlig både jeg og mine to 
kolleger som var med på ransakingen. 
Joker søkte gjennom hele leiligheten 
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de at jeg skulle søke over med min 
hund før en gravemaskin gjorde jobben 
med å åpne opp grusveien. Det var ikke 
farlig for verken hund eller menne-
sker å gå i selve raset. Siden Joker er 
godkjent redningshund, ble det til at vi 
søkte over rasområdet. Raset var heller 
ikke dypt. Joker søkte over på kryss 
og tvers uten å vise interesse av noe 
slag. Gravemaskinen gjorde jobben den 
skulle og åpnet grusveien. Både hun-
defører og hund måtte spyles for søle 
etter oppdraget.

Å være hundefører i Politiet er spen-
nende, frustrerende, til tider møkkete, 
slitsomt, men utrolig givende. Jeg hadde 
valgt akkurat det samme ei gang til – 
dersom jeg skulle valgt..
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Denne gang har vi funnet noen artikler i

bladet Politihunden fra 1970- og tidlig 80-tall

som gir oss et godt innblikk i noen av de opp-

gavene våre hundeførere hadde for 30–40 år

siden. 

Men først vil vi ta med en artikkel bladets

daværende redaktør, Arne Erik Hennum, skrev i

forbindelse med at Karsten W. Karlsen, som var

sjef for Hundetjenesten i Oslo gjennom hele 70-

tallet, gikk av med pensjon.  Karlsen som selv

hadde vært hundefører på 50-tallet ble en

markant sjef som likte seg aller best når han

fikk lede sine mannskaper både under trening

og ute i felten.  Han bidro også sterkt til at

Hundetjenesten ble egen avdelig, og fikk sam-

tidig i stand flytting fra den gamle hovedpoliti-

stasjonen i Møllergata 19 til nye lokaler på

Smalvoll.  Karlsen var også kursleder ved

Politiskolens sentrale hundekurs i hele sin sjefs-

periode.  I denne perioden finnes det mange

historier som det er verdt å ta et «tilbakeblikk»

på, men vi tar i denne omgang et gjensyn med

redaktørens intervju med den pensjonerte

avdelingssjef Karsten W Karlsen.  

Politihunden 1981.

Videre kan vi lese om utrykningen til den

mye omtalte «Bodilsaken» i 1974, hvor hunde-

fører Sverre L. Mostue, Oslo, forteller fra opp-

draget.  Sammen med Mostue deltok også Kjell

Sjødal fra Oslo, som leder for hundetjenesten

ved dette oppdraget, sammen med flere hunde-

førere fra øvrige distrikt.  En tidligere hunde-

fører fra Oslo, – ikke ukjente Leif A. Lier som nå

var ansatt på KRIPOS, ledet den pågående

etterforskningen.  Nok en gang kan vi se hvor

viktig det er å «lese» hundens signaler samt å

«stole på hunden».

Vi tar også med en historie fra Drangedal,

hvor en av våre hundeførere, Geir Aase, tjeneste-

gjorde i en periode på 80–tallet.  Artikkelen er

hentet fra Politihunden nr. 1/1981.  Her kan vi

lese litt om hvilken ressurs våre godkjente 

politihunder kan være i forbindelse med søk

etter savnet person. 

Helt til slutt tar vi med et gjensyn med

«Operasjon Alta» som var det store samtalemnet

i 1980-81.  Her var det store politistyrker

involvert.  Hundetjenesten var intet unntak.

Hundetjenesten i Oslo ble godt og vel halvert i

den perioden aksjonen varte.  Vi som var igjen i

Oslo dekket tjenesten i hovedstaden så godt vi

kunne.  Vi var i kjente omgivelser, og livet gikk

sin vante gang med den lille forskjell at det ble

mer overtid på den gjenværende styrke, noe de

fleste ikke hadde noe imot.  På den tiden hadde

vi ikke dagens arbeidstidsbetemmelser (ATB) 

– i hvert fall var ikke det noe som gjaldt oss!

Men hva med dem som ble tatt med 

(beordret) til «Operasjon Alta».  Hvordan hadde

de det der oppe i det kalde nord?  Hvordan

tilbrakte de tiden?  Vi lar Jan Kristiansen, 

hundefører ved hundetjenesten fortelle.

(artikkelen er gjengitt fra Politihunden nr.

1/1981).

God lesning!

22

Tilbakeblikk
NPHLs pensjonistforening

ved Geir N. Halvorsen 
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Intervju med pensjonert politiavdelingssjef

Karsten W. Karlsen, Hundetjenesten

ved Arne Erik Hennum (Politihunden 1980)

Karsten W. Karlsen gikk av med pensjon 1. august

i år etter 35 års tjeneste i politiet og like mange

års innsats for hundesaken i Norge, og det er

knapt en politihundefører i landet som ikke 

kjenner ham.

Politihunden ønsket å kontakte pensjonisten

for sammen med ham å se tilbake på den tiden

som var gått siden han begynte med tjeneste-

hundarbeid.  Jeg møtte til avtalt tid på

Klemetsrud og ble mottatt av Brask og Ruff på

trappa, henholdsvis schæfer og puddel.  I gangen

ble jeg møtt av en blid og fornøyd pensjonist,

som loset meg inn i den flotte nyinnredete stuen

med vakkert eikemøblement.  Her ble straks kaffe

og vafler satt fram av fru Karlsen, som de fleste

som tjenestegjorde ved hundetjenesten i Oslo har

fått gleden av å hilse på.  De har iallefall fått stifte

bekjentskap med hennes bugnende smørbrødfat

som har dukket opp på tjenestestedet vårt ved

spesielle anledninger.  Vi benytter derfor denne

anledningen til takke henne for godt stell og også

for hennes innsats for hundesaken.  Jeg tenker da

på ordtaket «det står alltid en kvinne bak».

I stua faller blikket raskt på en mengde

diplomer, sløyfer og plaketter.  I veggseksjonen

står statuer og drikkehorn, melkespann i miniatyr

og krus, det meste med inngraverte hilsninger.

Ved nærmere ettersyn gjenkjenner jeg flere av

tingene fra sammenkomsten på Starum og fra

avskjedslaget på Smalvoll i høst, hvor han ble

hedret og takket for innsatsen med taler og gaver

fra bl.a. politimester Solem.  Det var også gaver

fra Oslo Politis tjenestehundklubb, Oslopolitiets

idrettslag, Oslo politiforening, VG, Økern politi-

stasjon, fra hundetjenesten, fra hundetjenestens

bilsjef og fra Politiskolen.  Som vi skjønner er det

ikke bare for hundesaken Karsten W. Karlsen har

gjort en innsats, men det var dette arbeidet jeg

var kommet for å snakke om i dag.

Når og hvordan ble interessen for hunde-

tjeneste vakt?

Jeg var ikke gamle gutten, bare ni år, men

husker meget godt at jeg hadde hatt besøk av en

bygdemann som hadde verdens beste hund, en

schæferhund som kunne både sitte, dekke og gi

labb på kommando.  Jeg begynte straks å mase på

mine foreldre om å få kjøpt en slik hund, men

den gangen var det ikke bare å kjøpe, jeg fikk

kort og godt beskjed om at var det slik at jeg ville

ha hund, fikk jeg selv skaffe penger, – og det

gjorde jeg.  Dagen kom da jeg skulle hente

valpen, selvfølgelig en schæfervalp (hann), åtte

uker.  Jeg hadde flere ganger kontaktet denne

bygdemannen og blant mange gode råd fikk jeg

også endel spørsmål fra ham, – og det er disse

som sammen har gjort meg til «hundemann» og

hundeelsker.  Jeg har svart ved folks henvendelser

på å skaffe seg hund til tjenestebruk: du bør først

nøye overveie om du synes du er skikket til å

holde en slik hund.  Videre bør du gjøre opp med

23
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deg selv om du tror du kan klare det arbeidet og

det ansvar som følger med å oppfostre og oppdra

en slik hund.

Når fikk du din første tjenestehund?

Jeg kjøpte Roy i 1944 og startet treningen på

bakgrunn av Otto Preis sin bok «Tjenestehunden».

Dette var før jeg begynte i politiet, slik at hunden

var på god vei i dressuren da jeg begynte i etaten

i 1945.  Hundetjenesten hadde da ligget delvis

nede under hele krigen og startet så smått med

innendørstrening på ridehuset på Akershus

Festning i 1946.  Roy ble da kåret som politihund

23. april dette året.  Den gangen var det forskjell

på kåring og godkjenning.  Kåring inneholdt de

samme momentene som godkjenningen, bare

endel enklere oppgaver.  For eksempel var sporet

på kåringen helt ferskt og bare 200 meter langt

og runderingen var bare 100 meter lang, mens

ved godkjenning var sporet 1000 meter langt og

fire timer gammelt.  Runderingen var 500 meter.

Godkjenningsprøvene ble som regel avholdt på

høsten i forbindelse med en såkalt «markprøve».

Her ble det også kjempet om de åtte stillingene

som Oslo politikammer hadde godtgjørelse til.

Det var de åtte beste ved markprøven som fikk

disse stillingene.  Godtgjørelsen var 120 kroner

pr. kvartal og var ment å dekke alt i forbindelse

med hundeholdet, utstyr osv.  Fra denne høsten

hadde jeg en stilling som jeg beholdt så lenge

Roy levde, – til 1956.  Han var da blitt 12 år.  Når

det gjaldt trening av hundene så hadde vi en

fridag i uka til dette, ellers var det mange flere

konkurranser den gangen (sivilt).  Nesten hver

helg var jeg ute og konkurrerte.  Roy ble 

kammerets beste hund i 1949, det første året den

prisen ble delt ut.  I årene 1946–50 hadde vi årlig

landskamp mot Danmark.  Dette ble det slutt på,

uvisst av hvilken grunn.  Noe før Roy ble borte,

fikk jeg ny hund, Jack.  Han ble godkjent, men

aldri brukt i tjeneste.  Han var aldri tilnærmet så

god tjenestehund som Roy var. 

Roy var en slik hund som kunne brukes når

og hvor som helst til alt, og jeg hadde mange

gode oppdrag sammen med ham.  En gang rykket

vi ut til et sted i Valdres, jeg tror det var i 

begynnelsen av 50-årene.  En mann i 20-årene var

kommet bort i et forrykende uvær.  Det var høst

og i bærtida, og mannen var blitt borte på vei ned

til bygda fra setra oppe i fjellet.  Vi reiste oppover

om natta og var framme på stedet ved sekstiden.

Vi ville finne ut om spannet kunne spore mannen.

Det viste seg at det gjorde det, og jeg bestemte

meg for å starte ved elva som løp ut i dette vannet,

og søke meg oppover til tross for at det her var

lett med manngard tidligere.  Jeg startet ved seks-

tiden igjen på morgenen andre dagen og hadde

rundet/søkt felt i et par timer da Roy varslet funn.

Det var en gummistøvel tilhørende mannen.  Vi

fortsatte søket enda tre timer, da Roy varslet

igjen.  Denne gangen var det ei strømpe innunder

et lite fossefall, ca. en meter høyt.  Jeg tok 

strømpa, vrei den opp, puttet den i lomma og
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ville gå videre, men Roy ville ikke forlate stedet.

Han fortsatte å halse, og jeg måtte tilbake for å

undersøke om det kunne være noe mer, eller om

det bare var tull.  Vi hadde jo holdt på i fem–seks

timer og begynte å bli slitne begge to.  Jeg kom

tilbake til stedet og begynte å undersøke, men

kunne ikke finne noe.  Jeg hoppet også opp på ei

lita hylle over fossefallet for å se om jeg kunne

oppdage noe herfra, – men nei.  Roy fulgte også

med opp på denne hylla, og jeg så han slo på et

aller annet litt lenger opp i elva.  Han dro av

gårde rett mot et bjerkekratt midt i elvefaret 20

meter unna, og halset som besatt.  Og her lå 

mannen fastklemt i krattet, dekket med kvist og

torv.  Det var ikke rart at letemannskapene ikke

hadde sett ham da høstløvet hadde dekket ham

godt til.

Jeg varslet straks letemannskapene som kom

opp med båre, og fikk bragt mannen til bygda.

Dessverre var han død.  I alle fall er det viktig å

finne forulykkede personer så fort som mulig, og

uten hund hadde ikke dette latt seg gjøre denne

gangen.

Tilbake til hovedstaden igjen, hvordan var

hundetjenesten organisert i Oslo etter krigen?

Vi tjenestegjorde ved divisjonene på lik linje

med andre tjenestemenn.  Hundene ble stort sett

bare brukt ved utrykninger til ettersøkninger

etter bortkomne personer og rømte forbrytere.  I

slutten av 40-årene fikk vi tillatelse til å ta med

hundene på fotpatrulje, og vi gikk da i områdene

Vålerenga, Rodeløkka og Gamlebyen på vinters-

tid, og på Bygdøy og Ekeberg i sommerhalvåret.  I

1962 fikk vi egen bil til hundepatrulje, men på

formiddagen ble vi brukt til blant annet trafikk-

tjeneste.  Dette var en av årsakene til streiken i

1965.  Hundene ble trukket fra tjenesten, og de

ble ikke satt inn igjen før i februar 1966.  Da ble

det etablert egen avdeling med en faglig leder, 12

hunder og fire aspiranter, en på hver divisjon.

Disse gikk etterhvert inn i avdelingen slik at det

ble 16 ekvipasjer i alt.  Avdelingens første faglige

leder var pb. Lein.  Han ble avløst av pb. Gjesdal

som satt til jeg fikk stillingen i 1969.  Vi hadde

tilhold i gamle Møllergaten 19 nordfløy.  Det var

tidligere «fyllevaktas» lokaler, – smått, men likevel

vårt eget.  Vi hadde også et lite rom i kjelleren
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med åtte hundebur der vi kunne stille opp 

hundene.  Forholdene var ikke særlig gode for

hundene her, og vi begynte å arbeide for å få 

flyttet avdelingen ut av sentrum.  Vi hadde
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stillingen ble først opprettet i 1977.  Vi hadde da
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og med Lie, Preis og meg som instruktører.  Kurs-

deltakerne var innkalt fra fylket, og i forbindelse

med dette kurset ble hundetjenesten startet i

Trondheim.  I 1954–55 ble det i Politiskolens regi

avholdt kurser i Oslo med deltakere fra hele 

landet.

Når det gjelder kursopplegg og godkjennings-

program, – mener du dette er bra som det er i

dag, eller bør noe forandres?

Kursenes varighet på fjorten dager er

tilstrekkelig, i iallfall for regodkjenningskursene.

Kanskje unghundkursene burde være noe lenger.

Ellers så mener jeg at det ikke bør være mer enn

ti kursdeltakere på hvert kurs og at det heller blir

flere kurs for eksempel tre kurs på våren og tre

på høsten.  På disse kursene behøver det ikke

være mer enn fire instruktører og en kursleder.

Disse instruktørene bør hentes fra en fast 

instruktørstab på 10–15 instruktører som 

perfeksjonerer seg i denne jobben, og som deler

på kursene.  På denne måten ville vi fått rent

faglig bedre kurs, og opplæringen ville blitt mer

ensartet.  Godkjenningsprogrammet syntes jeg er

4. divisjon på trening i Nordmarka.  Fra venstre Geir N. Halvorsen m/ jack, Kjell Sjødal m/ Rex, 
politiavdelingssjf Karsten W. Karlsen, Per henrik Jensen m/ Kim og Hans Moen m/ Tim
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meget bra.  Så mye bør vi forlange av en tjeneste-

hund, men godkjenningen bør bare være grunn-

skolen.  Herfra må det videreutdannes og trenes

på de oppgaver i de spesielle miljøer som de

forskjellige hundene vil møte på sine tjeneste-

steder.  En farlig tendens er at dommerne som

dømmer godkjenningsprøver blir bundet for mye

til faste regler.  Det bør etter min mening over-

lates mer til dommernes skjønn.

Til slutt: Hvordan er det «å gå av» fra en så

aktiv tjeneste som sjef for landets største hunde-

avdeling i 11 år, og som kursleder ved Politi-

skolens hundekurs gjennom åtte år?

Første måneden etter avgangen tok jeg som

ferie, men da den vanlige ferietiden var over og

det var på tide å møte på jobb igjen, gikk det

først opp for meg, og det er nå ofte litt vemodig å

tenke på at jeg har blitt pensjonist.  Men de siste

ukene med avskjedslag ved Oslo politikammer, og

på Politiskolens og NPHLs kurs på Starum hvor

jeg fikk så mange lovord, takk for innsatsen og

ønsker om fortsatt å delta for min hjertesak, har

det blitt lettere.  Jeg er fortsatt medlem i både

OPTK og NPHL, og det blir kanskje bedre tid til å

engasjere seg her i fremtiden. 

Utrykning i forbindelse med «Bodilsaken» 

1974

Ved Sverre L. Mostue

Den 29. oktober 1974 kl. 1530 mottok politi-

betjent Sjødal på Hundetjenestens kontor i Oslo

en telefon fra politibetjent Leif A. Lier, Kriminal-

politisentralen.  Lier befant seg da i Ørsta.  Han

ba om at to mann med hunder måtte komme til

Ørsta samme kveld.  Ekvipasjene skulle være

klare til å stille på jobb i Ørsta neste morgen

klokken 0700.

Det ble pakking og reising i all hast.  Med fly

fra Fornebu via Vigra til Hovden var ankomsten til

Ørsta beregnet til 2030.  Imidlertid oppsto det en

misforståelse på Vigra.  Hundene ble sendt derfra

til Ålesund med buss.  Dette oppdaget vi ikke før

vi skulle gå ombord i flyet til Hovden.  For oss var

det da ikke annet å gjøre enn å ta drosje etter.

Fra Ålesund ble det drosje og ferge, slik at vi ikke

var fremme i Ørsta før klokken 2330.  I Ørsta var

allerede Trondheimskarene på plass.  De var fem

ekvipasjer i alt.  Det ble et hyggelig gjensyn med

kolleger.  Minner fra gamle dager skulle gjenopp-

friskes, slik at det ble de små timer før vi kom i

seng.

Om morgenen ble vi vekket klokken 0700.

Etter en bedre frokost var det samling på lens-

mannskontoret.  Her hadde samtlige etterforskere

og hundefolk møtt.  Leif A. Lier satte oss inn i

saken.  Til da var det ikke mange opplysninger vi

hadde å arbeide ut fra.  Bodil, en jente på 12 år,

var borte.  Hun hadde vært borte i tre uker.  To

karer var fengslet mistenkt for ulovlig frihets-

berøvelse.  Et pålitelig vitne hadde sett jenta gå

inn i bilen til de to karene.  Etter dette forsvant

alle spor.  Karenes rulleblad var selvfølgelig
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sjekket, og dette bidro ikke til å svekke mistanken

mot de to.  Imidlertid manglet både motiv og

offer.  Lier presiserte imidlertid at det var tre

muligheter åpne.  Bodil kunne ha vært utsatt for

en ulykke, hun kunne ha rømt, og som siste

mulighet – og kanskje den mest sannsynlige, –

hun hadde vært utsatt for en forbrytelse.

Politibetjent Sjødal i samarbeid med politi-

betjent Valstad, Kripos, ble satt til å lede hunde-

karene.  Om nødvendig skulle hele halvøya som

Ørsta ligger på, saumfares.  De første dagene gikk

med til å undersøke områder rundt steder hvor

vitner hadde sett den aktuelle bilen.  Terrenget

var svært bratt, kupert og vanskelig å ta seg fram

i.  Imidlertid ble stadig nye områder (kvm) under-

søkt.  Lensmannskontoret ble stuet fullt av alle

slags effekter.  Aldri har så mye hittegods kommet

inn.  Det ble funnet flere nedgravde sauekadavre

(sannsynligvis tyvslakt), to griser og en kvige.  Vi

merket at etter noen dager ble hundene svært

slitne.  De ble da innvilget en hviledag.  Styrker

fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp var også ute

og dekket sine områder.

Området rundt en hytte et par mil fra Ørsta

skulle vise seg å bli mer og mer aktuelt.  Det

hadde vært innbrudd i hytta på den tiden Bodil

forsvant.  Likeledes hadde det blitt funnet en 

parfymepakke med samme parfyme som Bodil

brukte.  Dette funnet ble gjort ved hytta.

Områdene rundt ble grundig gjennomlett om og

om igjen.  Noe resultat ble det imidlertid ikke.

Fra hytta og innover fjellet gikk det en vei over til

Standal.  Vi runderte området rundt denne veien

og innover fjellet til vi sto i en meter snø.  Hytter

og alt som var i området ble undersøkt.  Snøen

ble til slutt så dyp at vi ikke kom videre på den

siden av fjellet.

Det ble da kjørt rundt til den andre siden.  Litt

før dette skjedde hadde det kommet inn opp-

lysninger som tydet på at de to brødrene hadde

kommet denne veien over fjellet.  Sent en kveld

markerte hunden til politioverkonstabel Lauksand

fra Trondheim politikammer like ved veien oven-

for et grustak.  Lauksand tilkalte Lier og opplyste

om funnet.  Det ble imidlertid bestemt at stedet

skulle merkes av, slik at det kunne bli nøyere

undersøkt senere.  Klokken var da 0030.  Selv om

det var litt måneskinn var det vanskelig å arbeide.

Det var vondt å følge hundens markeringer.

Omtrent samtidig som dette skjedde, satt den 

yngste av brødrene i avhør i Ålesund.  Han tilsto i

løpet av natten og var villig til å påvise stedet

hvor liket var gravd ned.  Det skulle vise seg at

stedet som ble pekt ut, var stedet som Lauksand

hadde merket av.  Tenker man på sakens løsning,

var det selvfølgelig best at mistenkte selv hadde

pekt ut stedet hvor liket var begravd.  Den for-

klaringen kunne han ikke gå fra.

Før det ble foretatt graving i området, ble

Sjødal tilkalt med sin hund.  Han sendte hunden

ut fra veien et stykke nedenfor det stedet som var

pekt ut.  Hunden gjorde en sløyfe og dro rett på

stedet.  Der gravde den litt, samtidig som den ga

hals og markerte sterkt med halen.  Her var det

ikke tvil.  Det måtte være funn.  Teknikere fra

Kripos begynte forsiktig å grave på stedet, og

under et 10 cm dypt sandlag ble liket av Bodil

funnet.

Selv om mye av etterforskningsarbeidet gjen-

sto, var hundeførernes jobb gjort.  Som de fleste

hundefolk vet, blir både hund og fører trette etter

dagevis med rundering uten å komme til noe

resultat.

Personlig tror jeg mange av oss hundeførere

leser hundene våre for dårlig.  Vi bryr oss ikke

om å undersøke steder hvor vi kanskje har fått

svake markeringer.  De fleste ville vel tro at her

skulle hunden ha kommet med hals.  Men nød-

vendigvis ikke.  Dette er noe nytt for de fleste.

De færreste av oss har hatt lignende situasjoner å

trene på.  Liket var tre uker gammelt og nedgravd

i frossen jord.  Sjødals hund markerte kraftig ved
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å stikke nesen i bakken samtidig som den gravde

litt med forlabbene.  Hunden til Lauksand 

markerte også stedet, kanskje ikke så godt som

Sjødals hund, men den hadde allikevel markert så

godt at Lauksand visste at her lå det noe som

skulle undersøkes.  Hundenes reaksjon på lik er

også forskjellig.  Det finnes hunder som vil sky

lik,  og faktisk området rundt liket.  Vi har hunder

som blir aggressive overfor lik, og innenfor disse

to ytterligheter vil de fleste befinne seg.  Enhver

hundefører som ikke har rundert eller søkt opp

lik, vil alltid være spent på hvordan hunden

oppfører seg.

Oppholdet i Ørsta ble svært lærerikt.  Det var

virkelig interessant å få være med på en så stor

aksjon.  Det å følge Lier og hans team kan 

vanskelig beskrives.  Det var så altfor interessant

at det kunne gi noen hver lyst til å slutte seg til

de rekkene.  Men som Lier uttrykte det:

«Teamwork, karer, teamwork».  Vi hundefolk, 

marinen, hjelpekorps og alle som hjalp til med

løsning av saken hadde faktisk følelsen av at vi

tilhørte dette teamet for en stund.  Så er det bare

å legge til at tilbakereisen til Oslo gikk fint.  Noen

erfaringer rikere vet jeg at noen hver av oss ble.

Ettersøking etter saknede personer 

i Drangedal

ved Geir Aase

En lørdag i november 1980, omkring klokken

19.00, fikk jeg melding om at en person var

saknet etter harejakt.  Den saknede hadde vært

sammen med to jaktkamerater.  Klokken 14.30

hadde de skilt lag.  Saknede skulle stå på post der

de tidligere hadde hatt rasteplass, mens de andre

skulle dra lenger innover i terrenget.

Da de to kom tilbake til rasteplassen en time

seinere, var saknede borte.  De så litt etter ham i

området, men regnet med at han hadde returnert

til hytta som lå en times gange fra rasteplassen.

Den saknede var imidlertid ikke kommet til hytta,

og på dette tidspunktet var det blitt mørkt.  Jeg

kom fram til hytta klokken 20.30 om kvelden.

Sammen med kjentmenn og en fra hjelpekorpset

gikk jeg inn til rasteplassen.  Det var svært ulendt

terreng og mye issvuller som var dekket av snø.

Fra rasteplassen førte det mange spor både ut og

inn.  Jeg plasserte derfor hjelpemannskapene ved

bålet og startet rundering i området rundt

rasteplassen.  Etter 15 minutter hadde Cipo funn

200 meter sørvest for rasteplassen.  Saknede

hadde sklidd på en issvull og falt utfor et stup.  I

fallet hadde han fått en stygg hodeskade, var

bevisstløs og svært nedkjølt.  Temperaturen var

denne kvelden 12–15 grader minus.  På grunn av

det vanskelige terrenget og behovet for å få

saknede under kyndig legebehandling snarest, ble

ambulansehelikopteret fra Lørenskog rekvirert.

Det brukte en time til Drangedal, og i mellomtiden

hadde vi fraktet pasienten til egnet landingsplass.

Han ble transportert til Telemark Sentralsykehus,

men døde kort tid etter at han kom fram.
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Han ble transportert til Telemark Sentralsykehus,

men døde kort tid etter at han kom fram.
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En søndag først i desember fikk jeg igjen

melding om en person som var saknet etter jakt-

tur.  Meldingen kom inn klokken 19.30 om

kvelden.  Saknede hadde reist ut mellom klokken

11 og 12.00 om formiddagen.  Han skulle ut for å

se til og flytte noen mårfeller og muligens drive

litt småviltjakt.  Bilen til saknede sto på en skogs-

bilvei.  Det var 10 minusgrader.  Jeg startet

sporoppsøk rundt bilen klokken 20.00.  Sporet

var da åtte–ni timer gammelt.  Det var lite snø i

området, men bakken var helt hard og delvis iset,

etter mildvær og påfølgende kulde.  Inne i skogen

var det bar, tilfrosset skogsmark.  Jeg hadde ikke

særlig tro på at jeg ville få en sporutgang pga.

alderen på sporet, og de etter min mening 

ugunstige forholdene.  Imidlertid markerte hunden

spor like i nærheten av bilen.  Jeg koblet på spor-

lina, og så bar det av gårde.  Jeg hadde med meg

to kjentmenn og to fra hjelpekorpset.  Sporet gikk

ikke fort, men hunden hadde konsentrert søk.

Noen steder fulgte det opptråkkede stier, andre

steder utenfor disse.  Etter en kilometer mens

sporet fulgte en sti, kom vi på blodspor. Den ene

kjentmannen fortalte at han dagen før hadde

skutt et rådyr i området og slept dette med seg

nedover stien.  Jeg var nå redd for at hunden bare

ville konsentrere seg om blodet.  Den markerte

imidlertid bare blodflekker etter hvert som vi

kom til dem, men fortsatte videre på sporet.  Jeg

lot hunden få undersøke seg ferdig og snakket

ikke til den.  Da vi kom fram til det stedet hvor

rådyret var skutt, undersøkte han dette litt

nærmere, men fortsatte på sporet.

Etter to kilometer på sporet kom vi til den

første mårfella.  Den var tydeligvis nylig satt opp.

500 meter lenger framme passerte vi enda en

mårfelle, og så fikk hunden sportap.  Jeg lot den

søke i sirkel, og etter noe tid markerte den på

nytt spor.  Dette fulgte vi og kom tilbake til

saknedes bil.  Sporet vi hadde fulgt fra den siste

mårfella virket imidlertid noe «løsere» enn den

første delen.  Jeg gikk derfor tilbake til mårfella,

som siste sikre utgangspunkt, og fortsatte oppsøk

derfra.  Jeg lot hunden søke tilbake i dette sporet,

altså mot den første mårfella.  Omtrent midt i

mellom de to fellene tok hunden ut nytt spor.  En

skal da være klar over at fem personer hadde gått

etter hunden da den gikk strekningen første 

gangen.  Vi fulgte nå hunden som gikk spor i to

kilometer, over hardfrosset snø, is, bart fjell og til-

frosset skogsmark.  Sporet førte ut på en bratt

skrent hvor vi fant saknede på en berghylle.  Han

hadde rutsjet utfor en bratt skråning og falt

to–tre meter ned på en berghylle.  Han var skadet

i nakken.  Vi fant ham klokken 22.30, og han for-

talte senere at han hadde falt utfor klokken

14.00.  Det var et vanskelig arbeid å få ham opp

fra berghylla han lå på.  Vi måtte surre ham fast

på en båre og delvis heise ham opp.  Han ble

transportert til Telemark Sentralsykehus, og han

vil ikke få men etter skaden.

Operasjon Alta – 30 tjenestehunder i Alta

Av Jan Kristiansen

Tirsdag 13. januar møtte 11 av hundeførerne ved

hundetjenesten i Oslo på tjenestestedet, for

videre transport til Alta via Gardermoen.  Reisen

foregikk med buss og chartrede rutefly.  I en

hangar på Gardermoen ble alle fra Oslo og de

nærmere politidistrikter samlet, og utstyret ble
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delt ut.  I begynnelsen var det en hektisk 

stemning, med halvkledde politimenn sprettende

rundt bena på irriterte hunder.  Avreise var satt til

klokken 01.30, og det ble en del ventetid.  Denne

tiden ble blant annet benyttet til orientering om

oppgaven som ventet oss.  Det var to ting som

slo meg under denne orienteringen.  Det var en

rekke mindre, men praktiske og viktige detaljer

som var ukjente, men det behøvde vi ikke å bry

oss om for som pfb. Hisdal gjentatte ganger 

presiserte: « Aksjonen er nøye planlagt, og alle

detaljer er ordnet».  Det siste skulle vise seg å

være et noe tvilsomt utsagn. 

Ved hjelp av Braathen Safes utmerkede service,

landet vi på Alta flyplass onsdag 14.1 klokken

03.55.  Værgudene hilste oss velkommen med

minus 12 grader, sterk vind og fokksnø.  Etter noe

mer orientering og venting ble hundetroppen,

som første avdeling, kjørt mot Stilla og ankom

klokken 07.00.  En kilometer nedenfor nullpunktet

ble vi lastet om fra lastebiler til snøscootere.  Det

var to lag med til sammen 20 ekvipasjer med på

denne del av aksjonen, det siste laget lå igjen på

flyplassen i beredskap.  Snescooterne kjørte oss

ut slik at det var tilnærmet 100 meter mellom

mellom hver mann, og vi dannet en linje på hver

side av elven ved Stilla.

Her dukket det første praktiske problemet

opp.  Hver mann visste kun sitt eget dekkmerke

og sin egen posisjon.  Vi hadde ingen skrevne

ordre å støtte oss til.  Hver mann måtte selv gjøre

seg noenlunde kjent for å finne den beste plassen

å observere fra.  Det gikk altfor mye tid og ble alt-

for mye unødvendig radioprosedyre før vakt-

holdet ble noenlunde effektivt.  Etter en del 

omgrupperinger rettet dette seg utover dagen.

Sledene, som ble brukt til transport av mann

og hund, var overhode ikke innrettet til dette for-

mål.  Snescooterne trenger god fart for å dra et

lass i ulendt terreng, og hundene var ofte ille ute

å kjøre dvs. fløy.  Den ca. 10 cm åpningen mellom
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kanten rundt og planet, ga grunnlag for 

spekulasjoner om benbrudd m.m., noe som

heldigvis ikke slo til.  Selve aksjonen fikk vi ingen

befatning med, bortsett fra en stigende til-

strømming av demonstranter utover dagen.  Disse

kom på ski og til fots over fjellet, og målet var

Stilla og hvileleiren 800 meter fra nullpunktet.  Et

samarbeid mellom hunde- og scooterpatruljen

resulterte i en mikroskopisk tilstrømming til null-

punktet.  Etter som mørket kom, ble ytre sperring

trukket nærmere sentrum. 

Vår hovedoppgave under aksjonen var å sikre

egne styrker mot anfall bakfra samt å hindre at

demonstrantene kom tilbake, en oppgave vi etter

forholdene klarte tilfredsstillende.  Reservelaget

ble i løpet av aksjonen benyttet til avløsning ved

spisepauser, og utover natten etter at aksjonen

var avsluttet.  De hadde sittet og ventet på fly-

plassen og Kvenvikmoen HV-leir, uten noen

beskjed om endelig forlegning, og hadde derfor

heller ikke sovet.

Ett av de to lagene som først var satt inn i

aksjonen, skulle forlegges i hytter på en camping-

plass.  De kom umiddelbart tilbake til Kvenvik-

moen, da hyttene viste seg å være altfor små.

Rommene på Kvenvikmoen som allerede var

belagt med fire ekvipasjer, fikk en og to i tillegg.

Det ble en del bråk ved inn- og utrykk siden det

ikke var fordeling lagvis på rommene.  Etter hvert

som dagene gikk og vi fikk kjørt oss til, ble det

imidlertid klart at Kvenvikmoen var det klart

beste forlegningsalternativet.  M/S Janina ville

medføre en rekke større ulemper, både for oss og

den øvrige styrken.
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Anleggsveien skar seg etterhvert inn i terrenget,

og våre oppgaver tok nye former dog med

samme grunnprinsipper.  Det ble etterhvert også

noe uenighet mellom tjenestemennene om hvor-

dan tjenesten var ment å utføres, eller hvordan

den burde utføres.  Det var to mann ute til

enhver tid.  Disse skulle som nevnt tidligere sikre

egne styrker, observere bevegelse i terrenget og

sikre fremdriften i arbeidet.  Det ble imidlertid,

etter min mening, i seneste laget presisert at 

hundene ikke skulle tillates å bite for å hindre

demonstranter i å komme opp på anleggsveien.

Sikring av anleggsmaskinene var heller ingen

primæroppgave for oss.

Hvordan skulle vaktoppdraget utføres?

Patruljegang på anleggsveien, hvor anleggs-

maskinene og politibiler bråkte og spydde ut

eksos?  Faste lytteposter i terrenget?  Dette 

terrenget begynte etter hvert å bli langstrakt.

Patruljegang fortrinnsvis på ski i terrenget var

også en løsning.  Etter et orienteringsmøte med

troppsledelsen ble det klart at vi kunne selv 

vurdere hvordan vi ville løse oppgaven, innenfor

de angitte muligheter.  Det kan man si var en

sympatisk løsning for tjenestemennene, men det

kan stilles spørsmål ved effektiviteten.

Når det gjelder utstyret var dette vesentlig

bedre enn antatt.  Selvfølgelig var det effekter

som kunne vært byttet ut, men her vil det alltid

også være rom for vurderinger.  Utstyrslisten ble

etterhvert utvidet og forbedret, og det viste seg å

være relativt lett å få gehør for våre behov.  En

helt annen sak er at synet av «viktige» utdelte

effekter som lå slengt rundt i brakke, bil og vakt-

stue ikke akkurat styrker våre krav.

Det skrikende behovet for informasjon, ble

etter en tid mettet ved daglige orienteringsmøter

med troppsledelsen.  Lønnsavtalen er tariffestet

og burde på den måten være spikret.  Etter å ha

hørt UP-tolkningen, foreningstolkningen i tillegg

til et utall av guttas tolkninger er jeg ikke lenger

sikker på dette.  Jeg sitter igjen med et mildt sagt

svømmende inntrykk av mitt lønnsforhold her

oppe.  Justisdepartementet har visst også en

tolkning.

Det har her vært trukket fram en rekke

momenter med begge fortegn.  Det kan allikevel

ikke legges skjul på at det også har vært en rik

opplevelse.  Er man glad i natur, og på talefot/tur-

fot med sin hund, kan man få en fin tid her oppe.

Dersom det blir snakk om en ny tur til Alta

senere, gjerne om sommeren, reiser jeg ikke med

samme innstilling som første gang.

Med disse tilbakeblikk på noen hendelser for

30–40 år siden ønsker vi leserne og OPTKs

medlemmer en god sommer!

Utstyrsbutikk for hund og katt 
– kvalitetsbutikken ved Sofienbergparken

Helgesens gate 38, 0553 Oslo, Telefon 22 71 42 22
www.hundehjornet.com

Bil–Henger–MC–Moped–Trafikalt grunnkurs

Sofienberggata 59 , 0563 Oslo
Telefon 22 19 81 40

www.tempotrafikkskole.no
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Hei. Jeg heter Svein Håvard, 41 
år, og er et av de siste hel-
dige tilskuddene ved hun-
deavsnittet i Øst pd, Sarps-
borg politistasjonsdistrikt. Jeg 

ble ansatt i stilling som hundefører med 
narkotikahund mars 2020. 

Kort om min arbeidsbakgrunn, som i 
hovedsak har vært ved gamle Østfold 
politidistrikt, etter uteksaminering fra 
PHS i 2004. Tiden i etaten har vært 
dedikert mot fagfeltene narkotika og 
alvorlig kriminalitet, foruten 2 år som 
leder ved etterretning GDE Østfold/
Follo jeg avsluttet da jeg fikk stilling ved 
hundeavsnittet.

Mine referanser til hund har jeg i fra 
min oppvekst, hvor familien har drevet 
oppdrett av fuglehunder og jakt med 
disse. Dette har igjen preget mine 
fritidssysler, som har vært dominert av 
jakt med fuglehund.

Hundetjenesten har for meg og sikkert 
flere med meg, vært et fagfelt, som har 

blitt oppfattet som et spesialfelt, litt 
bortenfor de tradisjonelle “store fagfel-
tene” etterforsking og ordenstjeneste. 

Med min bakgrunn assosierte jeg 
kjapt hundetjenesten til å gjelde, søk 
etter person, tilslag skarp hund, samt 
narkotikahund. For en som i de siste 14 
år har arbeidet i sivilt og med siviltil-
nærming, ble det også assosiert med 
en kjeledress.

Da jeg i februar 2020 ble forespurt av 
en kollega på piketten, “ Den stillingen 
der kunne vel vært noe for deg?” gikk 
det mange tanker kjapt gjennom hodet. 

Fra å jobbe med implementering av 
etterretning, fokus på produksjon av 
beslutningsstøtte til ledelse, delta i x an-
tall prosjekter og dertil møter, samt ut-
føre administrative oppgaver opp mot 
personell ved etterretningsavsnittet, 
til å skaffe seg en hund og trene hund, 
jobbe turnus, og kjøre patruljebil, ble 
spranget mellom disse to områdene ble 
på tid og sted oppfattet som svært stort. 

Etter en tids avveining besluttet jeg å 
søke på stillingen. Jeg visste at det var 
14 år siden jeg hadde jobbet uniformert 
og det jeg forbinder med et annet oper-
ativt fokus, men det måtte da kunne gå.

I mars 2020 fikk jeg beskjeden om 
at jeg var ansatt ved hundeavsnittet. 
Jeg husker enda godfølelsen etter 
beskjeden om at jeg var ansatt, men 
samtidig en følelse av vemod. Vemod 
ved å forlate etterretningsavsnittet ved 
GDE Østfold og Follo, som jeg følte det 
hadde gitt hud og hår for, sammen med 
ansatte i 2 år.

Etter en kort overgangsfase mellom 
stilling som etterretningsleder og 
hundefører, har jeg følt det har gått slag 
i slag.

I forkant av mai 2020 fikk jeg beskjed i 
fra fagleder hund ved Øst pd, at Ronny 
Daleng, ved Blåfjell hundesenter, hadde 
en potensiell tjenestehund, ei  working 
springer tispe på 11 mnd., vi kunne dra 
og se på.

OVERGANG I FRA 
ETTERRETNING 
TIL HUNDEFØRER 
- AV SVEIN HÅVARD -
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Mine referanser 
til hund har jeg i 

fra min oppvekst, 
hvor familien har 

drevet oppdrett 
av fuglehunder og 

jakt med disse. 
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Kort tid etter denne beskjeden var 
fagleder og jeg på hjul til Mosjøen (bare 
100 mil).
Vi ble innlosjert ved hundesenteret, 
som hadde fine overnattingsmuligheter. 

Ronny Daleng tok oss godt imot og vi 
fikk sett “Jackie” i forskjellige miljøer. 
Jeg var ut ifra min korte erfaring med 
hund i etaten, betatt av det jeg fikk sett.

Det ble planlagt at Jackie skulle gjen-
nom mental-test i juni 2020. Dette ble 
utsatt da løpetiden inntraff. Dette var 
for så vidt greit, da tilvenning i nytt 
hjem med hannhund av typen pointer, 
hadde blitt masete.

Ny mentaltest ble planlagt og gjennom-
ført i Kongsvinger august 2020.  Det var 
et stykk glad hundefører, som overtok 
koplet til Jackie og skulle ta henne med 
hjem.Ved veterinærundersøkelse på 
vei hjem fra Kongsvinger, fant man ut 
at hun hadde en begynnende løpetid. 
Ikke helt drømmesituasjon, men ok.

Jackie tilpasset seg bra, til tross for 
en noe over gjennomsnittet viril og 
innpåsliten hannhund i hus de første 

3 ukene. Hun er med når vi kjører pa-
trulje og deltar på hundetreninger, hvor 
det er fokus på miljø trening, “kong” 
søk, markering og lydighet. 

Jeg har fra første dag følte meg godt 
ivaretatt ved avsnittet. Det er etablert 
gode rutiner, hvor en har fått tildelt fast 
makker med instruktørutdannelse, som 
følger opp både hundefører og hund i 
utdanningsløpet.

Perioden mars til i dag har medført at 
rutiner, praktiske og kanskje særegne 
rutiner har kommet nogen lunde på 
plass, for en som ikke har jobbet slik en 
del år.
Jeg føler vi i arbeidshverdagen også 
har kunnet dra nytte av min etterret-
ningsbakgrunn, ved at vi har produsert 
gode straffesaker med etterretningsin-
formasjon fra samvirkende enheter og 
egen innhenting.

Min erfaring fra å endre fagfelt er så 
langt kun positivt, og jeg gleder meg til 
fortsettelsen.
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Den stillingen der 
kunne vel vært 
noe for deg?” gikk 
det mange tanker 
kjapt gjennom 
hodet.” 
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