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LEDEREN
HAR ORDET

Heldigvis merker ikke våre hunder 
noe til dette, de er like blide og 
glade hver eneste morgen og halen 
logrer hver eneste gang de skal 
på jobb. Over hele landet løser de 
vanskelige oppgaver hver eneste dag. 
I 2021 kom det et presiseringsskriv 
fra riksadvokaten som førte til at 
narkotikahundene våre nærmest 
halverte sine søk over natten. Det 
har vært noen diskusjoner internt 
i politiet på hvordan dette skrives 
skal og bør tolkes og heldigvis ser 
det ut som at vi nærmer oss en mere 
normal hverdag også her og håper at 
narkotikahundene igjen kan søke etter 
narkotika som vi alltid har gjort.

Hvis vi ikke får flere restriksjoner 
pga covid, vil vi i NPHL igjen få et 

hektisk, men morsomt år. Vi skal 
avholde landsmøte i mars / april og i 
uke 22 er det igjen duket for nordisk 
mesterskap som skal avholdes i 
Sverige. NM på høsten er jo selvsagt 
noe vi må ha og det blir spennende 
å se hva landsmøtet sier i forhold til 
dette. Skal vi arrangere et felles NM 
med narkotika og patruljehundene 
sammen, eller skal vi ha det som før?

Rett før jul i 2021 fikk jeg gleden av å 
overrekke prisen for årets politihund 
2020 til Bjørn Rolland og hunden 
Cooper fra Bergen. Bjørn er den 
eneste som nå har fått denne prisen 2 
ganger og vi gratulerer så mye. Dere 
kan lese mere om denne prisen og 
overrekkelsen i en egen artikkel her i 
dette bladet.

NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER
Utgangen av 2021 ble preget av høyt smittetrykk og mange avlyste 

arrangementer. Vi er selvsagt lei alt som heter covid og restriksjoner  
og krysser fingrene for at i 2022 blir alt så mye bedre.

av Rune Grimstad 
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REDAKTØREN  
HAR ORDET 
Et riktig godt nytt år til 
alle lesere, kollegaer og 
annonsører. Dette er første 
utgave av Politihunden 2022 
og denne utgaven kommer 
gledelig nok ut i papirform. 

I 2021 ble NM for politihunder 
arrangert på Kongsvinger, 
nærmere bestemt på Sæter 
gård, med stor suksess. Det 
ble avholdt et NM for lag, der 
narkotika og patrulje deltok 
med lag i forskjellige øvelser. 
Det er ikke siste gang det blir 
arrangert et NM av denne 
varianten håper jeg. 

Dere kan lese mere om NM 
i bladet og en pensjonist har 
skrevet noen ord om hva han 
mener om fortiden og nåtiden. 

Bjørn Rolland, Vest pd, ble 
kåret til årets hund 2020. NPHL 
gratulerer så mye med enorm 
innsats over mange år  

Dere kan lese mer om Rolland 
og hans innsats i bladet. Ikke 
minst en utrolig historie som 
går tilbake til 2.Verdenskrig.

Leiv Kjetil

34
Godt betalt overtidstimer 
Av: Anders og Odd

POLITIHUNDEN 1 - 2022 5

08
Norgesmesterskapet  
for politihunder 2021

40
NM for politihunder 

og pensjonisttreff
av Bjørn Bruland

14
Årets politihund 2020
Sæter gård
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NORGESMESTERSKAPET 
FOR POLITIHUNDER 2021, 
SÆTER GÅRD
av Styret i Norsk Politihundelag

Pandemien som rammet verden 
i 2020 førte til avlysning av 
mesterskapene for politihunder. 
Dette gjaldt både NM og nordisk 
mesterskap. Den smittsomme 

hundesykdommen i 2019 førte også til 
avlysning av NM for narkotikahunder i 
2019. Landsmøtet til Norsk Politihundelag 
som skulle vært avhold i 2021 var også 
utsatt.

Savnet etter mesterskap med konkur-
ranser og sosialt samvær med andre 
hundeførere har vært stort for mange av 
våre medlemmer, inkludert oss i styret. 

Styret i NPHL vedtok derfor at vi skulle 
arrangere et uoffisielt NM, i form av et 
lagmesterskap for politihundene i oktober 
2021.

Alle klubbene fikk invitasjon til å delta 
med et lag hver og laget skulle bestå av  
1 narkotikahund og 2 patruljehunder. 

I Norge har vi 13 politihundelag/tjeneste-
klubber. Ikke alle klarte å stille lag. 
Klubber som ikke klarte å stille eget lag 
samarbeidet med andre klubber og stilte 
med mix-lag. Til sammen stilte 12 lag. 

Fordi vi valgte å arrangere mester-
skapet som et lagmesterskap 
måtte vi gjøre noen tilpasninger på 
konkurranseprogrammene for å klare 

  Alle klubbene 
fikk invitasjon  
til å delta med  

et lag hver og laget 
skulle bestå av 

1 narkotikahund og 
2 patruljehunder. 
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Finaleøvelsene på 
lørdag var lagt til 

gressplenen nedenfor 
Bodegaen. 

å gjennomføre et arrangement innen 
rimelig tid og med nok personell 
tilgjengelig.  Den største endringen gjaldt 
patruljehundene, der en av ekvipasjene på 
laget gikk spor, mens den andre runderte. 
Narkotikahundene søkte et bedømt feltsøk 
i stedet for spor. 
 
Øvelsene ble avholdt i områder på 
Kongsvinger og Sæter gård som er 
kjent for de fleste politihundeførere.  
Og Bodegaen, Norsk Politihundelags 
eget samlingssted var sentrum for 
arrangementet. 

Styret har de siste årene satset på 
oppgradering av bodegaen, med blant 
annet nytt kjøkken, innebygd terrasse 
med mer. Det var naturlig at bodegaen 
ble det sosiale samlingspunktet gjennom 
arrangementet. På dagtid ble det solgt 
kaffe, brus, sveler, kaker, grillmat og 
wienerpølser. Overskuddet er satt av til 
videre drift av Bodegaen, som snart er 
ferdigstilt. 

Fredag var bodegaen arena for 
kamerataften. Pizza og god stemning er to 
stikkord som beskriver kamerataften godt.

Finaleøvelsene på lørdag var lagt til 
gressplenen nedenfor Bodegaen. En 
god del tilskuere tok turen for å se på 
finaleøvelsene, som bestod av miljøangrep, 
bilangrep og motprøve i angrep for 
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Banketten ble avholdt på Vinger Hotell. 
Pensjonistforeningen vår hadde lagt 
årsmøtet til Kongsvinger, og flere av 
medlemmene deltok på banketten. Det 
var utrolig hyggelig at dere som har 
bygd opp Norsk Politihundelag, og startet 
arbeidet som vi har videreført, bidro 
med deres tilstedeværelse.  

Vinnerlagene ble feiret til langt på natt. 

Underveis i mesterskapet fikk vi 
tilbakemeldinger fra flere som satt 
pris på at det ble arrangert felles 
norgesmesterskap for patrulje og 
narkotikahundene. Kanskje er dette noe 
for fremtiden? 

Styret vil til slutt rette en stor takk 
til alle som var med og bidro slik at 
arrangementet kunne gjennomføres; 
pensjonister, hundeførere i 
nabodistrikter, ansatte ved PHS, 
figuranter fra Forsvaret. Dere bidro alle 
og enhver til at dette ble et minneverdig 
mesterskap.

Tusen takk  😊 

patruljehunder og lydighetsøvelser for 
narkotikahundene

Finalen startet med laget med færrest 
poeng, og det beste laget startet til slutt. 

Resultater: 
Vinnerlaget ble Oslo 1 med Jenssen, 
Børresen og Breen, nr 2 ble Oslo 2 med 
Nedland, Dieseth og  Olsen Tellneset, nr 
2 ble Rogaland med Brimi, Eliassen og 
Kjetland. 

Vinnere av enkeltøvelser:
Miljøangrep – Elisabeth Eidsvik
Avbrutt Angrep –  Bjarne Stallemo
Bilangrep –  Gunnar Børresen
Rundløypen totalt –  Elisabeth Eidsvik
Rundering –  Karoline Dieseth
Spor –  Petter Lillemo
Feltsøk –  Johan Sund Eliassen
Lydighet –  Sverre Andre Brimi
Lager –  Øyvind Kjetland
Leilighet –  Kim Breen
Bilsøk –  Kim Breen
Objektsøk –  Robert Sørflaten
Feltsøk –  Kim Breen
Lydighet –  Øyvind Kjetland

Plass Startnr Navn Hund Lag Poeng Total

1 Sigvald Jenssen Pluto Oslo I 474

14 Gunnar Børresen Ponti Oslo I 618

7 Kim Breen Patch Oslo I 662

4 Paul Nedland Dolk Oslo II 548

24 Karoline Diseth Q-tips Oslo II 533

1 Kristian Daniel Tellneset Lola Oslo II 586

16 Sverre Andre Brimi Whiskey Sør-Vest 438

17 Johan Sund Eliassen Benny Sør-Vest 484

6 Øyvind Kjetland Rocky Sør-Vest 669

15 Helene Vik Troll Romerike 467

22 Bjarne Stallemo Daklas Romerike 473

3 Sigrid Kibsgaard Cava Romerike 602

5 Elisabeth Eidsvik Chilli Bergen/S-V 549

12 Kenneth Håland Balder Bergen/S-V 405

2 Geir Vikebø Josse Bergen/S-V 518

13 Petter Lillemo Doffen M&R 450

20 Kim Hovland Vinni M&R 367

12 Robert Sørflaten Luger M&R 621

11 Asle Olsen Muddy Mix II 279

23 Kristian Digranes Wrang Mix II 550

5 Pernille Ringvold Kato Mix II 535

8 Silje Tillerflaten Raier? Trøndelag 349

9 Nina Kroken Ix Trøndelag 437

8 Morten Mogstad Echo Trøndelag 524

18 Kjetil Leland Chili Agder 318

19 Trond Cato Gjøvland Alvin Agder 376

10 Lasse Moe Kazan Agder 485

3 Thomas Vatlum Kvass Innlandet 228

10 Ulf Sangro Kira Innlandet 404

4 Håvard Flaaterud Walter Innlandet 497

6 Eirik Nordahl Dexter Østfold 258

21 Odd Erik Magnes Krim Østfold 122

9 Magne Gundersen Bruno Østfold 661

2 Merete Rilvåg Klodrik Mix I 278

7 Per Roger Muri Olly Mix I 379

11 Live Buxrud Klara Mix I 286

Resultatliste NM 2021 Kongsvinger
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Det var utrolig 
hyggelig at 
dere som har 
bygd opp Norsk 
Politihundelag, 
og startet 
arbeidet som vi 
har videreført, 
bidro med deres 
tilstedeværelse.  
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Løpet arrangeres for første gang, men er noe forsvarets 
hundeskole ser for seg blir en årlig happening, hvor 
forsvarets hundetjeneste og politiets hundetjeneste 
møtes for litt sunn konkurranse, men også sosialt 
samvær.  

Løpet vil skje den 17.06 med startskudd fra kl. 0900 
og varer frem til 1530. Arrangement vil foregå ved 
Sessvollmoen leir. Etter løpet vil det være sosialt samvær 
med grilling ved forsvarets hundeskole.  

Det vil være begrenset antall plasser på løpet, så her 
er det første mann/kvinne til mølla. Selv om man ikke 
deltar direkte i løpet så er man hjertelig velkommen til å 
komme å heie og bli med på det sosiale.  

Påmelding fra politiet sendes til Rune Grimstad  
på epost; runegrim@icloud.com. Skriv ditt navn og 
navn og rase på hunden du skal konkurrere med samt 
type hund (patrulje, søk osv), hvilken etat/avdeling 
du kommer fra, alder og telefonnummer samt e-post. 
Påmeldingsfristen er 22.04. 

Påmelding fra forsvaret sendes til Jane Lindstrøm på FIS/
basis mail. Skriv ditt navn og navn og rase på hunden 
du skal konkurrere med samt type hund (patrulje, søk 
osv), hvilken etat/avdeling du kommer fra, alder og 
telefonnummer. Påmeldingsfristen er 22.04. 

De som melder seg på løpet vil få ett informasjonsskriv 
med flere detaljer vedrørende løpet minimum 3 uker i 
forkant.  

For de som har lyst til å møte opp for å heie og delta på 
det sosiale ønsker jeg en tilbakemelding på antall fra 
hver enhet/avdeling, slik at vi har oversikt i forbindelse 
med bestilling av mat/drikke. 

Politiet melder dette til Rune Grimstad 

Forsvaret melder dette til undertegnede. 

Håper så mange som mulig har mulighet til å bli med 
denne dagen :)

 

 

HUNDEFØRERLØPET  

2022 
 

 

 

 

 

 
 

I regi av Forsvarets hundeskole   

 

 

 

 

HUNDEFØRERLØPET  
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I regi av Forsvarets hundeskole   

 

 

HUNDEFØRERLØPET 

2022 

I regi av Forsvarets hundeskole 

Forsvarets hundeskole har gleden av å invitere forsvarets hundeførere  
og politiets hundeførere til et hundeførerløp, som går av stabelen fredag 17.06.22.  
Det vil være et løp hvor ekvipasjene konkurrer mot hverandre i ulike ferdigheter.  
De vil bli testet i hurtighet, nøyaktighet, kontroll og allsidighet. Øvelsene vil være  

i tråd med hva som forventes av en hundeekvipasje i forsvaret/politiet,  
så det skal være mulig for samtlige ekvipasjer innenfor patrulje/søk og delta.  

Vinneren av løpet stikker av med en gjev pris, som årets hundefører. 
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dette ikke oppfattes som kritikk, men 
at det kanskje kunne være et lite 
innspill i hvordan man trener fra en 
gammel mann, som er oppriktig glad i 
hundetjenesten. 

-  Takk for meg.Det var hyggelig å treffe gamle 
kjente hundeførere etter 
mange år, med årsmøte hvor 
Geir Sandvold ble ny formann, 
Kittil Haugen som kasserer og 

Per Arne Sødahl fortsatte som sekretær. 
Alle kjente og markerte hundeførere fra 
tidligere tider. 

Jeg gledet meg til å se angrepsøvelsene 
på lørdag. Men en ting er helt sikkert 
at det har skjedd mye etter mitt 
første NM på Torp i 1970. Den frie 
oppdragelsen har tydelig også nådd 
politiets hundetjeneste. Flere hunder 
kom slepende på sin hundefører (hf) 
til øvelsene. Den dårlige kontrollen hf 
hadde på sine hunder, forundret meg. 
Hva med hunden fri ved foten som var 
vanlig før i tiden? 

Den dårlige kontrollen gjorde store 
utslag i angrepsøvelsen, noe som 
dommerne også ga uttrykk for. Hunder 
som halset under visitasjonen, noe 
som fortsatte under transporten. De 
fleste hundene var oppjaget og stresset, 
noe som kom klart til syne under det 
siste angrepet/miljøangrepet. Flere av 
hundene var så stressa at de» kobla» 
helt feil da angrepet skulle utføres. 
Mange angrep svakt da de ikke mestret 
underlaget/miljøet. En mer avbalansert 
hund/ekvipasje hadde etter min 
oppfatning greid oppgaven bedre. På 
grunn av vårt årsmøte fikk jeg ikke se 
det tre siste angrepene.  

I minne 25 år i hundetjenesten 
konkurrerte Østfold årlig mot 
Gøteborgpolicen. Etter et opphold 
på hundeskolen i Sollefteå, og ved 
en ukes opphold ved den regionale 
trenings uka i Gøteborg lærte jeg 
mye når det gjaldt angrepstrening. 
Grunnplattformen var lydighet. Det 
vil si kontroll på det du driver med. Du 
som hf må styre det hele, ikke hunden. 

Mitt utgangspunkt er at hunden er 
testet og klar for trening. De kjørte 
på prinsippet bite, slippe, bevokte, 
med hunden i førerline ved fot slik at 
hunden fikk umiddelbar verbal ros 
fra hf. Roe hunden etter slipp med 
ros, i rolige former. Klappe og stryke 
hunden i munnviken har vist seg å 
være effektiv. Den nære kontakten med 
hunden gjør at hf. kan stoppe hunden 
etter en slipp hvis den ville bite på nytt. 
Her velger hf. avstanden til fig. Denne 
øvelsen/momentet skal du kjøre helt 
til hunden er gjennomarbeidet. Den 
bevoktningen du innarbeider her bør 
overføres til rundering. -  Mitt inntrykk 
er at bevoktningen nå styres av fig. 
med ball eller lignende, som i mange 
tilfeller skaper stressede hunder, og lite 
polititaktisk med tanke på hvor lett det 
er for en «kjeltring» å lure en hund ved 
å kaste en gjenstand ved bevoktning. 
I sin tid var det kjent i det kriminelle 
miljøet hvordan politiet trente 
bevoktning/rundering. Dette hadde 
Gøteborgpolicen tatt lærdom av.
Jeg vil som avslutning si at det var 
mange fine ekvipasjer med stort 
potensiale, men synd at hf ikke hadde 
den nødvendige kontroll. Håper at 

NM FOR  
POLITIHUNDER 
OG PENSJONISTTREFF
Av Bjørn Bruland
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ÅRETS 
POLITI- 
HUND 
2020
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Vi i NPHL kan dele ut prisen 
årets politihund hvert år hvis 
vi får inn gode og begrunnede 
forslag. Det er ikke hvert år 
vi får inn forslag, men når 

de kommer er de som regel godt 
begrunnet. Her er hva som står  
i våre statuetter:
 

ÅRETS POLITIHUND 
Følgende regler gjelder for tildeling 
av årets politihund. 

1.  Hunden skal, i tjeneste, ha utført 
en eller flere prestasjoner som 
ved en kritisk bedømming ansees 
være framstående og særlig 
betydningsfulle. 

2.  Det skal i tillegg legges betydelig 
vekt på at hundefører/hund ved 
dyktighet i den daglige tjeneste 
og ved personlig framferd 
representerer hundetjenesten  
på en måte som kan tjene som 
forbilde for andre. 

3.  Hundens prestasjoner skal 
vurderes av sakkyndige, så som 
leder fagtjeneste hund/godkjente 
instruktører, eller av styret i lokal 
klubb/lag, som sender inn forslag 
om tildeling med begrunnelse  
i henhold til punkt 1 og 2. 

4.  Prestasjonene vurderes innen 
et kalenderår, og begrunnet 
innberetning sendes styret  
i NPHL innen 1.2. påfølgende år. 

5.  De innkomne forslag bedømmes  
av et utvalg bestående av forman-
nen i NPHL, en representant  
utpekt av Norsk Kennel Klubb  
og en Politimester utpekt av  
styret i NPHL. 

6.  Disse statuettene gjelder fra  
og med kalenderåret 1993.

Innen fristen gikk ut, fikk vi 
inn følgende forslag fra Bergen 
Politihundelag:

I tillegg sendte Bergen inn en historie 
som er sakset fra Kilden i vest Pd, den 
om handler en forespørsel fra Gestapo 
museet i Bergen og de lurte på om 
politiet kunne hjelpe til med å finne 
spor 78 år etter. 

PÅ SPORET AV 
FORTIDEN MED 
FREMTIDENS 
METODER
Nyhet
Oppdatert 14.12.2020 
Som sikkerhetsleder i distriktet mottar 
jeg en del eksterne henvendelser som 
må vurderes og kanaliseres videre til 
rette vedkommende, eller avvises.

 

Årets mest spesielle henvendelse 
kom i midten av september 2020 
fra Gestapomuseet i Veiten i Bergen 
sentrum. Etter å ha lest utallige bøker 
om tidligere kollegers, og andre 
etterretningsagenters skjebner i dette 
bygget var dette en henvendelse som 
tiltrakk seg min oppmerksomhet.

Cooper leder 
vurderingsgruppen
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LEIV LEA

Den konkrete bakgrunn lå i skjebnen til 
Leiv Lea, høyesterettsdommer og leder 
for Milorg. Etter ”skjerpet forhør” lyktes 
han i å begå selvdrap inne på en celle 
ved å kutte seg flere steder på kroppen 
og blø i hjel før de tyske vakter nådde 
frem og iverksatte førstehjelp.

Det er flere kjente tilfelle av selvdrap i 
bygget, alle gjort i frykt for å sprekke 
under tortur og angi kamerater/kol-
leger. De hadde et innarbeidet motto 
”død mann sladrer ikke”. Dette gjaldt 
også dem selv.

Spørsmålet i henvendelsen fra 
Gestapomuseet kom klart frem. De 
etterlatte etter Leiv Lea søkte mer 
informasjon. Er det mulig å finne ut 
hvor dette skjedde? Kan man finne 
spor etter en slik hendelse 78 år etter?

Henvendelsen vekket interesse med 
tanke på den gode gjerning og læring 
for etaten. Leder for hundepatruljen, 
Ole Bjørn Brudvik, ble kontaktet. Han 
var i samme tanker og henviste til 
Bjørn Rolland og hans snusende venn 
”Cooper” som er ekspert på å finne 
blod. Spørsmålet som trigget var: Vil 
Cooper finne 78 år gammelt blod?

Bjørn tok videre kontakt med 
Krimteknisk som og ble trigget. Kan 
man påvise blod i et rom etter så lang 
tid? Med ett snur det seg fra å være 
et serviceoppdrag til å være et viktig 
”eksperiment” og unik mulighet til 
åstedsgransking med stor læreeffekt. 
 

Cooper ble dagens 
helt i en cellegang 
som har rommet 
mange helter. 



POLITIHUNDEN 1 - 2022 23

Cellegangen var stort sett bevart, 
cellene har ikke vært malt, gulv, vegger 
og tak originalt. Til ettertanke har de 
vært brukt som vinlager for RICKs 
selskapslokaler etter krigen.

Noe skeptisk møtte sikkerhetsleder, 
hundefører, krimteknisk og en overivrig 
Cooper til tjeneste ved Gestapohuset. 
Vi skulle nå inn i et stort sett urørt 
torturkammer.

Vi fikk en rask orientering fra leder 
ved det som skal bli gestapomuseet og 
gikk inn i noe som ikke er annet enn en 
tidskapsel. Med bøker som ”Jeg vil leve” 
frisk i minne var det en meget spesiell 
setting å gå inn dit i norsk politiuniform. 
Den eneste av oss som var uanfektet 
må ha vært Cooper, oppdragets 
viktigste medarbeider.

Cooper gjorde jobben. På andre cellen 
var det sterk markering, med logrende 
hale ble snuten plantet i betong gulvet, 
han lå paddeflat og håpet på skryt fra 
”far”.  Her var det liten tvil. Krimteknisk 
sikret prøver og kunne med diverse 
kjemikaler påvise blod. Med ett var 
plutselig ikke krigen så langt unna.

Flere blodspor ble påvist inne på 
aktuell celle. Det mest aktuelle ble 
funnet under en radiatorovn som nå 
var flyttet. Vi fikk påvist hvor ovnen 
nå befant seg og søkte igjen. Cooper 
sviktet ikke og plantet snuten på 
flere steder i nedre del av ovnen. 
Krimteknisk sikret spor og ovnen ble 
båret tilbake til der den stor under 
krigen. Dråpene på gulvet kunne 
absolutt samsvare med funn gjort på 
ovnen.

Cooper ble dagens helt i en cellegang 
som har rommet mange helter. Som 
belønning ville leder for museet gi han 
et griseøre, noe hundefører lettere 
motvillig innvilget, han fryktet en 
spesiell aroma i bilen på vei hjem.
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vurderinger opp mot hvilke kjemikaler 
krimteknisk kunne benytte uten sette 
merker. En lærerik dag med sterke 
inntrykk for oss alle.

”Aksjonen” blir lagt merke til blant de 
pårørende selv 80 år etter. Uavhengig 
av om man klarer å knytte blodet opp 
mot en hendelse under krigen, eller 
om det stammer fra en nyere hendelse, 
settes det uvurderlig stor pris på 
forsøket blant de etterlatte. 
Vi prøvde, vi viet dem oppmerksomhet 
og respekt. Innsatsen og skjebnen 
deres under krigen var ikke glemt 
denne dagen.

Og ja, det var en vel så spesiell følelse å 
åpne døren, gå ut i en trafikkert gate og 
komme tilbake til 2020, tror ikke vi har 
det så verst jeg.
 
”Om mange av oss falt og flere følger 
efter så har vi indre krefter , vi 
overlever alt”
KONTAKTPERSONER 
Vidar

FREMME 
POLITIHUNDEN
Vi i styret brukte ikke lang tid på å 
behandle dette forslaget og alle stemte 
ja på å tildele årets politihund til Bjørn 
Rolland og Cooper. Begrunnelsen vi 
valgte å bruke stod allerede i forslaget 
fra Vest Pd så vi lagde derfor ikke en 
egen. 

En ting er de resultatene Bjørn Rolland 
og Cooper har hatt i tjenesten, men 
like viktig for oss i NPHL er den jobben 
ekvipasjen har gjort for å reklamere for 
politihunden og dens egenskaper. Dette 
står i vår formålsparagraf, nemlig at 
NPHL og medlemmene skal jobbe for å 
fremme politihunden. Her har Bjørn stått 
på og han har deltatt både på Norge 
Rundt på NRK TV og i radioprogrammet 
«Opptur» på NRK Radio.

 VEIEN VIDERE
Åstedet ble sikret, blod blir sendt til 
DNA-analyse og sammenligning med 
DNA fra Leiv Leas barn. Uavhengig 
av om dette er åstedet for Leiv Leas 
død, eller om man kan knyttet det opp 
mot andre motstandsmenns skjebne, 
vil både ovn og fremkalte bloddråper 
på gulvet bli sikret for fremtiden som 
en viktig påminnelse. Cellegangen vil 
utgjøre en sentral del av utstillingen 
som vil bli tilgjengelig for allmennheten 
i nær fremtid. 

TAKK TIL
Det skal rettes en stor takk til 
krimteknisk og hundepatruljen 
for utført arbeid, men og til OUS 
som foretar kostnadsfri analyse av 
dette biologiske materialet.  Dette 
var teamarbeid av ypperste klasse, 
med imponerende samhandling 
og kunnskap innen de respektive 
fagområdene. Krimteknisk og 
hundepatruljen var og på befaring 
uken før for å planlegge søket slik 
at dette kunne gjennomføres uten å 
skade cellene. Det måtte og gjøres 

Om mange av oss 
falt og flere følger 
efter så har vi 
indre krefter, vi 
overlever alt.
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Når NPHL skal dele ut denne prisen 
pleier vi å holde kåringen skjult for den 
som skal få prisen. Ofte er den delt ut i 
forbindelse med et NM eller en annen 
setting hvor mange hundeførere er 
samlet. Vi planla derfor med å dele ut 
prisen på NM et vi skulle arrangere 
høsten 2021, Bjørn Rolland pleier jo 
nemlig å delta her.

Dessverre døde Cooper noe uventet 
av sykdom i april 2021 og det lå derfor 
i kortene at Bjørn ikke kunne delta på 
NM det året. Selv om han hadde en ny 
hund på gang i Møller`s  Hakki ville 
året bli ganske så strevsomt og hektisk 
for Bjørn da Hakki skulle godkjennes 
først som patruljehund og deretter som 
kriminalsøkshund. 

Vi i NPHL gjorde derfor en avtale med 
leder av hundetjenesten i Bergen om å 
se an høsten og programmet frem mot 
jul for å finne en anledning hvor jeg 
som leder av NPHL kunne reiser over 
for å dele ut prisen.

I uke 40 hadde jeg gleden av å 
dømme godkjenningsprøver for nye 
patruljehunder på Kongsvinger og 
Sæter gård. Der møtte Bjørn opp med 
Hakki og han gjennomførte med stil og 
ble godkjent i alle øvelsene på første 
forsøk. Hakki var kun 17 måneder da 
han ble godkjent som patruljehund, 
men hunden fremsto som meget stabil 
og gjennomarbeidet i alle øvelsene.  Jeg 
forsøkte derfor å overtale Bjørn til å delta 
på NM som skulle starte om kun 2 uker, 
men dessverre hadde ikke Bjørn tid da 
han måtte jobbe knallhardt for å rekke 
godkjenningen til kriminalsøkshund kun 
noen uker senere.

Da Hakki var 19 måneder, ble han 
godkjent kriminalsøkshund etter 
en veldig bra og solid gjennomført 
godkjenningsprøve. Alle som har 
godkjent en politihund vet hvor mye 
jobb som ligger bak dette i form av 
antall treningstimer og potensielle 
problemer underveis. Det å godkjenne 

en hund i disse to programmene samme 
høsten er rett og slett imponerende 
og det sier noe om den faglige 
kompetansen Bjørn sitter inne med, 
akkurat som Vest pd skriver i sitt forslag.

Det nærmet seg jul 2021 og jeg ble 
kontaktet av Ole Bjørn Brudvik, leder av 
hundetjenesten i Vest Pd, som hadde et 
genialt forslag. Bjørn Rolland og Hakki 
skulle være med på en ny sending 
på NRK Radio P1 lørdag 11 desember. 
Programmet hette «Opptur» og gjengen 
i studio hadde hatt besøk av Bjørn og 
Cooper tidligere. Nå skulle de snakke 
om Hakki og Bjørn skulle fortelle 
om hvordan man trener opp en ny 
politihund m.m

Ole Bjørn hadde samarbeidet godt med 
gjengen i NRK, politimesteren i Bergen 
Kaare Songstad og meg som leder i 
NPHL. Alle var klare for å overraske 
Bjørn i studioet og dette mens 
sendingen foregikk live.

Politimesteren og jeg ble smuglet inn 
i NRK bygget 07.45 denne lørdags 
morgenen. Vi ble plassert en trapp opp 
og hørte når Bjørn og Hakki kom inn i 
bygget. De ble briefet om sendingen og 
gikk inn i studio. Det var avtalt av vi på 
et angitt tidspunkt i sendingen skulle 
«brase inn i studioet med masse lyd og 
overbevisning». Det var ikke noe problem 
for meg, men politimesteren, som er godt 
kjent med hund og hundetjenesten, var 
litt skeptisk på hvordan en politihund 
ville reagere på dette «angrepet». Det var 
en fornuftig tanke så jeg tok ansvar og 
skulle gå inn først.

Mange av dere fulgte kanskje 
sendingen live eller har sett den i 
opptak delt via sosiale medier i ettertid, 
men for de av dere som gikk glipp av 
dette var det bare helt fantastisk å se 
ansiktsuttrykket til Bjørn da vi kom inn. 
Han ble fullstendig overrumplet og fikk 
ikke sagt så mye på noen minutter. Det 
er sjeldent jeg har opplevd en så stille 
Bergenser.

Jeg fikk ordet av programlederen og 
leste kort opp deler av forslaget fra Vest 
pd. Videre fortalte jeg litt om oss i NPHL 
og historien til prisen årets politihund. 
Det hører også med til historien at Bjørn 
Rolland nå er det eneste i NPHL som 
har fått denne prisen 2 ganger. Bjørn 
fikk den første gangen i 2003 og da 
ble den delt ut under NM i Stavanger i 
2004.

Politimesteren fikk deretter spørsmålet 
om hva en hundetjeneste betyr 
for politiet og det er ikke feil å si at 
Songstad svarte meget godt på dette. Vi 
er en viktig ressurs som løser oppgaver 
ingen andre kan.

Etter hvert fikk Bjørn tilbake sin 
naturlige ansiktsfarge og selv om 
han fortsatt var satt ut fullførte han 
radioprogrammet med stil.

På vegne av hele NPHL systemet 
gratulerte jeg Bjørn med en velfortjent 
pris og han fikk selvsagt utdelt vår lille 
«hundepokal».

Etter at sendingen var avsluttet 
var stemningen god utenfor studio. 
Bjørn fortalte hvordan han opplevde 
overraskelsen og at han aldri hadde 
forventet dette. Det ble tatt noen bilder 
og deretter avtalte vi å spise lunch 
med flere av medlemmene i Bergen 
politihundelag i byen senere på dagen. 
Det ble på alle måter en vellykket 
utdeling om en morsom dag i Bergen 
for meg som leder av NPHL. Tusen 
takk til Ole Bjørn som organiserte 
dette sammen med NRK og det ble en 
morsom og noe utradisjonell utdeling 
av årets politihund for 2020.

Avslutningsvis vil jeg igjen gratulere 
Bjørn Rolland og Cooper med prisen og 
samtidig si tusen takk til Bjørn for hans 
gode evne, både faglig og gjennom 
media, til å fremme politihunden på en 
så god måte som han gjør.

Gratulerer
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D
et var ikke mange timene etter at jeg 

kom hjem fra godkjenningskurs at jeg 

satte min politihund i et praktisk opp-

drag.  Jeg var på kveldsvakt og hadde selvfølgelig

med meg Buck.  Det var ikke fritt for at jeg følte

meg ganske fornøyd, der jeg kjørte rundt i politiets

uniformerte bilpatrulje med en nygodkjent

patruljehund i bilen.  Buck og jeg var for 

anledningen alene i bilpatrulje.

Det var høstvær med regn og blåst, og mørket

hadde allerede senket seg over byen.  Jeg får opp-

kalling fra en annen bilpatrulje som er ute og

kjører.  De lurer på hvor jeg er og om jeg er

ledig.  De forteller over radioen at de ligger etter

en uregistrert motorsykkel som kjører gjennom

byen uten lys.  Jeg melder tilbake at jeg er like i

nærheten, og at jeg vil kunne være i sentrum om

noen minutter.  Patruljen melder på ny at

motorsykkelen kjører over broa og svinger til

høyre inn i første vei.  Det blir stille på radioen,

og straks etter forteller patruljen at de har mistet

motorsykkelen av syne, men at de vil fortsette

letingen.  Jeg kjører til stedet og deltar i aksjonen.

Etter en stund finner den andre patruljen

motorsykkelen forlatt i en veigrøft.  Føreren

hadde veltet i en sving og sklidd ut i grøfta.  Jeg

fikk stedsbeskrivelse og møtte like etter på

stedet.  For at hunden ikke skal bli forstyrret av

annen lukt ved motorsykkelen parkerer jeg et

stykke unna.  Det samme gjør den andre bil-

patruljen, for de vet at det alltid er en fordel at

åstedet ikke er forstyrret med for mange lukter.

Jeg kjenner at blodet strømmer fort gjennom

kroppen idet jeg tar Buck ut av bilen og forbereder

sporsøk.  «Skulle jeg og Buck få vår første

pågripelse sammen i kveld?»

Odd Flesjø sluttet som hundefører for 10 år siden, etter 20 års aktiv tjeneste med sine fire tjeneste-

hunder – Buck, Nicki, Arco og Waco.  Odd, som nå har noen år som pensjonist bak seg, har latt oss

få lov å ta del i noen av hans «tilbakeblikk»  fra tiden som hundefører i politiet i Fredrikstad.  I

2002 samlet han sine inntrykk fra tiden som hundefører i en bok – Politihundens Hverdag.

Boken er godt skrevet og gir en god beskrivelse av livet som hundefører i etaten vår.  Selv om en

del ting har endret seg vil nok flere av dagens hundeførere kjenne seg igjen.  For de av oss som nå

er pensjonister minner boken oss om at tiden som hundefører i politiet tilhører noe av den mest

spennende og givende perioden vi hadde i aktiv tjeneste. 

Vi vil nedenfor gjengi noen artikler over oppdrag som Odd forteller om i denne boken.

Politihundens Hverdag
Mitt første oppdrag 
som hundefører

Buck følger sporet og finner eieren av mopeden.

Tekst Oslo 3–2014_Layout 1  13.02.18  09.06  Side 14

28 POLITIHUNDEN 1 - 2022



Etter litt usikkerhet med prøving og feiling,

bestemmer hunden seg for hvor sporet går og

drar av gårde med meg etter.  Sporet går langs

veikanten et lite stykke før det fortsetter gjennom

et portrom – over til nabogården og så over et

gjerde.  Jeg ser fotavtrykk i plenen, så jeg mener

at jeg er på rett spor.  Politihunden blir nå veldig

ivrig.  Den hopper over gjerdet og fortsetter på

andre siden.  Slik går sporet gjennom flere eien-

dommer til vi kommer ut på en vei i andre enden

av boligområdet.  Her fortsetter sporet igjen langs

veien, og etter noen hundre meter henter vi igjen

en person.  Jeg er veldig spent på om det var «vår

mann».  Etter hvert som vi drar innpå blir jeg

sikrere og sikrere på at det stemmer, og jeg roper

at han må stoppe og stå i ro, ellers ville jeg sende

hunden i angrep.

Mannen stoppet og forholdt seg helt i ro.  Han

benektet ethvert bekjentskap til motorsykkelen,

og fortalte at han var bare ute for å ta seg en

røyk.  Hans utseende og bekledning stemte

overens med den beskrivelse som den andre

patruljen hadde gitt av fører av motorsykkelen, så

mannen ble pågrepet og transportert inn til politi-

vakta.  Det viste seg at mannen hadde drukket en

del alkohol og var påvirket.  Etter en kort prat

inne på politivakta innrømmet mannen at det var

han som hadde kjørt motorsykkelen.  Han prøvde

å kjøre fra politiet for å slippe å bli tatt for fylle-

kjøring.  Han ble videresendt for å ta de nød-

vendige blodprøvene og deretter anmeldt for

forholdene.

Etter at alt oppstyret hadde lagt seg og jeg var

ferdig med anmeldelsen, tok jeg med meg en

liten godbit og gikk ut i patruljebilen og takket

Buck for den fine sporløsningen.  Tenk, dette var

mitt første oppdrag, og for en løsning.  Dette ga

meg inspirasjon til å trene mer sporsøk og da

særlig i tettbebygd strøk, der det er mye

forstyrrende lukter og store utfordringer for en

hundenese.

Fange på rømmen
Dette skjedde på tjeneste en stille og rolig etter-

middag midt på sommeren.  De første timene av

vakta var det lite som skjedde, men så kom det

melding fra Kretsfengslet om at de hadde hatt en

rømning.  En gutt i tjueårene hadde gravd seg ut

gjennom veggen.  De var ikke sikre, men regnet

med at det måtte ha skjedd helt nylig.  Fangen ble

ikke betraktet som farlig.

Vaktsjefen orienterte alle sine mannskaper og

organiserte et profesjonelt søk i nærområdet

rundt fengslet.  Kretsfengslet ligger ikke langt fra

byen.  Fengslet er en svært gammel bygning, og

som mange gamle bygg her i byen, er den gjort

av teglstein.  I følge fengselsbetjeningen hadde

fangen gravd seg ut gjennom en yttervegg ved

hjelp av en skrutrekker eller annen redskap og

kommet ut i bakgården, hvor han sannsynligvis

hadde tatt en sykkel.

Det var mange politipatruljer som var ute og

lette etter den rømte fangen, og selvfølgelig var

Buck og jeg med.  Vi kjørte til fengslet og prøvde

å finne spor etter fangen.  Hunden fant spor, men

sporet etter fangen opphørte i det vi så ferske

sykkelspor ut fra bakgården.  Dette var en viktig

opplysning, og vi utvidet søket med tanke på at

fangen kunne ha kommet langt på en kort stund.

Under oppdrag der flere politipatruljer samarbeider,

blir det ofte mye prat på politiradioen.  Den gang

hadde ikke politiet et lukket sambandsnett, så de

som var interessert i hva politiet drev med, hadde

kjøpt seg en radio hvor de kunne lytte på politiet.

Det var ulovlig å bruke en slik radio for å lytte på

politiets samband, og det hendte at vi beslagla

slike radioer.

Denne dagen fikk vi likevel stor nytte av at en

privatperson hadde kjøpt seg en politiradio.  Han

hadde lyttet på politiets samband og visste hva vi

var ute og lette etter.  Han hadde hørt beskrivelsen
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av den rømte fangen, og ga beskjed til politiet om

at han hadde passert en person som passet til

den beskrivelsen, i det han var på vei hjem.

Mannen, som ville være anonym, fortalte at den

personen som vi var ute og lette etter, syklet

utover en av hovedveiene.

Vaktsjefen var straks på sambandet og ga

beskjed om at hundepatruljen måtte kjøre mot

stedet, da det var stor sannsynlighet for at det var

den rømte fangen som var blitt observert.

Hundepatruljen kjørte mot stedet, og på veien

diskuterte vi oppdraget.  Dersom fangen oppdaget

oss og prøvde å stikke til skogs, skulle jeg stoppe

bilen og springe etter mens min makker skulle

slippe ut Buck.  På den måten ville vi spare verdi-

full tid og innhente fangen på en rask og grei

måte.  I det vi nærmer oss det aktuelle området,

skjerper vi oppmerksomheten og straks etter tar

vi igjen en person på sykkel.  Vi gjenkjenner 

personen til å være den rømte fangen og kjører

opp på siden av ham og får ham til å stoppe.

Det virker som om han blir veldig overrasket,

og han gir straks tegn til overgivelse.  Han

forholder seg rolig, og det virker som om vi har

situasjonen under kontroll.  I det vi skal sette på

håndjern dytter han til oss og stikker fra stedet

og mot skogen.  Buck som hadde ligget rolig og

sett på hele opptrinnet, ble med ett ivrig.  Han

halser og krafser i buret og vil ut.  Jeg åpner bak-

luka på bilen, samtidig som jeg anroper rømlingen:

«Stans eller jeg sender hunden.»  Vedkommende

stopper ikke, og jeg slipper tjenestehunden ut av

buret.  Politihunden innhentet rømlingen, hoppet

opp og bet seg fast i rømlingens høyre skulder.

Sammen ramlet de overende, mens Buck fortsatt

holdt taket i skulderen.  Jeg kom inn i situasjonen

og kommanderte hunden til å slippe, noe han var

lite lysten til.  I det vi går tilbake til bilen, hikster

den rømte fangen frem, «Jeg trodde vel ikke noe

på at dere hadde med hund». 

Fangen ble transportert inn til politivakta og

senere tilbake til fengslet der han ble tildelt en

celle uten rømningshull.  Uten videre forklaring,

gikk jeg ut på politiradioen og takket for tipset

som førte til pågripelse av rømningsfangen.

Tror nok at rette vedkommende lyttet da også,

slik at han fikk vår takk.  For meg som helt fersk

hundefører var situasjonen litt spesiell.  Det store

spørsmålet vi hundeførere stiller oss, er hvor

dyktig er hunden i det den blir sendt i angrep?

Takler hunden det første angrepet?  Det er ikke

så ofte at vi har behov for å sende hunden i

angrep, og av den grunn kan det gå lang tid før vi

får svaret, men denne gangen kom svaret raskt, og

det viste seg at hunden fungerte på en svært til-

fredsstillende måte i angrepet.

Minutter mellom 
liv og død
En kald februarkveld i 1981 satt jeg sammen med

min familie og spiste kveldsmat.  Klokken var

rundt åtte, og jeg hadde akkurat gitt Buck dagens

siste måltid.  Ute var det litt snø, og kuldegradene

hadde sunket til under femten minus  Mens vi 

sitter ved kjøkkenbordet ringer telefonen.  Det

var vaktsjefen, og han fortalte at det ble lett etter

en dame som var savnet fra en institusjon.

Damen skulle være svært lettkledd, så det hastet

med å finne henne på grunn av mørket og

kulden.  

Vaktsjefen orienterte om at det hadde kommet

inn et tips om hvor kvinnen sist var sett, og det

var i nærmeste lensmannsdistrikt.  Lensmannen

der hadde rekvirert Røde Kors som hadde

«utgruppert», og startet med å gå manngard i det

området hun sist var sett.  Jeg lovte å komme så
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fort som mulig.  Telefonen hjemme hang på veggen

like ved plassen til Buck, og det var nesten som

om han hadde lyttet til samtalen med vaktsjefen.

For i det jeg la på røret, var han klar til innsats.

Jeg kledde meg om og fant frem en stor lykt.

Politiradioen og utstyret til hunden hadde jeg i

en sekk i bilen.  Jeg koblet Buck og låste meg ut. 

Vi kjørte direkte til stedet hvor den savnede

damen sist var blitt sett.  Der ble jeg mottatt av

vakthavende lensmannsbetjent som orienterte

meg om situasjonen.  Han fortalte at han hadde

overlatt søket til sjefen for Røde Kors, og at de

hadde satt i gang en søkekjede.  De hadde regnet

med at de ville finne kvinnen ganske fort, da de

hadde funnet ferske spor i brøytekanten.  Sporet

hadde gått inn i tett skog, og der hadde de mistet

det.  Skogen var et tilvokst plantefelt, og det var

så tett at det var vanskelig å ta seg frem.  Frem-

kommeligheten ble heller ikke bedre ved at det

var stummende mørkt inne i skogen.  Lete-

mannskapene hadde vært ute i skogen i mer enn

femten minutter, men de hadde ikke kommet

langt. 

Min første reaksjon etter at jeg hadde fått

opplysningen om at de hadde funnet ferske spor

i brøytekanten var, «Hvorfor ventet dere ikke slik

at Buck kunne søke spor?  – Nå har dere tråkket

rundt i det aktuelle området og ødelagt spor-

mulighetene!»  Jeg kunne ha spart min frustrasjon,

for jeg visste at jeg kunne ikke tenke slik.  De

andre ville jo bare finne damen så fort som

mulig.  Hun var jo veldig lettkledd og kunne fryse

i hjel.

Søkekjeden var kommet cirka to hundre meter

inn i skogen, da jeg tok kontakt med sjefen for

Røde Kors og ba ham om å trekke mannskapene

ut av skogen.  Jeg ville «lufte» området før jeg

startet et søk med Buck.  Jeg var av den teori at

dersom savnede hadde gått inn i den tette skogen

ville hun ikke gå langt, eller at hun hadde gått ut

av skogen og fortsatt på veien.

Etter litt frem og tilbake gikk sjefen for det

lokale Røde Kors med på forslaget og trakk lete-

mannskapene ut av skogen.  Det ble opprettet en

samleplass vel hundre meter fra søksstedet, hvor

alt letemannskap oppholdt seg.  Jeg lot området

lufte seg i cirka ti minutter før jeg tok politihunden

ut av bilen og forberedte den for søk.  Min plan

var å prøve rundering i det sentrale området

rundt der det var sett fotavtrykk som gikk inn i

skogen.  Søksområdet var et tilvokst plantefelt av

grantrær, og fremkommeligheten ble ikke enklere

da det nå var blitt stummende mørkt. 

Jeg motiverte Buck, og ut i fra siste antatte

spor fra savnede sendte jeg hunden på søk med

kommandoen «runder».  Tjenestehunden visste

hva han skulle gjøre da den kommandoen kom,

og full av iver bykset han inn i skogen. 

Jeg blir stående på veien og lytter etter Buck.

Det er helt stille i skogen med unntak av de

lydene hunden lager når han tråkker på den

kalde sukkeraktige snøen.  Etter kort tid er hunden

kommet tilbake til veien.  Han får tildelt en ny

søksteig, og slik fortsetter vi til vi har avsøkt cirka

hundre meter i hver retning sett i forhold til der

sporet var funnet.  For å få politihunden til å søke

dypere inn i skogen forflytter jeg meg femti til

seksti meter inn og lager meg en tenkt søksakse

parallelt med veien.  Jeg har liten oversikt over

Tjenestehunden blir sendt ut i skogen for å finne
den savnede
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hvor Buck har vært og hvor han ikke har vært, da

jeg ikke har mulighet til å se ham, men kun følge

ham noen meter på lyden.

Vi har søkt i nesten et kvarter, og jeg vet ikke

hvor hunden er.  Jeg roper på Buck og lytter og

etter ham, men får ingen kontakt.  Jeg beveger

meg i den retningen jeg sist hadde hørt ham.  Så

hører jeg noen svake nølende bjeff noen titalls

meter foran meg.  Jeg blir optimist, og håper at

tjenestehunden har funnet den savnede, men

samtidig blir jeg betenkt da jeg ikke kjenner igjen

den nølende og stakkato halsingen fra Buck.  Jeg

tar meg helt frem til hunden, og ved hjelp av 

lykten kan jeg se at hunden løper frem og tilbake

og rundt i ring mens han innimellom halser.  Jeg

hjelper Buck med å lete, men det var så tett 

mellom trærne at jeg ikke ser noe.  Lyset stopper

i den første kvisten den treffer, og ellers er alt

svart – beksvart. 

Det er spor i snøen, men det kan like gjerne

være fra letemannskapene som hadde gått en

veldig tett manngard, gjennom og tilbake igjen i

samme området.  Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre,

og hunden forteller meg heller ikke hva den har

fått lukten av.  Sammen går vi bort fra området og

venter noen sekunder, som for meg virker som

minutter, før jeg sender Buck på søk inn mot det

samme stedet.  Hunden virker mer motivert og

målrettet nå og halsingen er høyere og sikrere.

Jeg venter litt før jeg går bort til tjenestehunden,

og i det jeg nærmer meg, hører jeg at han krafser

på en trelegg.  «Nå!», tenker jeg.  Nå har han 

funnet noe, og jeg lyser opp i treet som Buck

krafset på.  Nei, det er så tett at jeg kan ikke se

noe som helst.  Jeg bestemmer meg for å klatre

opp i treet, og etter tre til fire meters klatring ser

jeg den savnede som sitter i grenene rett over

meg.  Hun sitter helt rolig, og svarer ikke når jeg

prøver å få kontakt med henne.  Jeg tar et lett tak

i beina hennes, men de er helt stive og kalde, og

jeg begynner å bli redd for at hun har frosset i

hjel.

Over politiradioen tok jeg kontakt med vakt-

havende lensmannsbetjent, og fortalte at Buck

hadde funnet savnede, og at jeg trengte hjelp for

å få henne ned fra treet og ut av skogen.

Lensmannsbetjenten svarte at de visste hvor vi

var da han hørte politihunden halse.  Røde Kors

mannskapene var straks fremme og hadde med

seg båre og pledd.  Dama var ikke samarbeidsvil-

lig og ga ingen lyd fra seg.  Hvordan skulle vi få

henne ned uten å skade henne?

Til sist ble vi enige om at vi måtte ta et tau og

prøve å fire henne ned.  Vi klatret opp og la tauet

over en kvist før vi festet det rundt kvinnens

kropp.  Hun virket livløs og var veldig kald 

samtidig som hun virket stiv av skrekk, eller var

hun allerede død?  I det vi løsner de nakne kalde

hendene hennes, som hun holder på en kramp-

aktig måte rundt treet, hører vi små hikst og

skjønner at hun er i live.  Vi firer henne ned og

pakker henne godt inn i pledd før vi legger

henne på båra og bærer henne ut av skogen.  I en

Røde Kors-ambulanse blir hun straks kjørt til

sykehuset for behandling.

Stillheten i skogen ble brutt da Buck varslet funn
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Neste dag skriver byens lokalaviser at politi-

hunden Buck har reddet liv – i det han hadde

funnet en person som var så sterkt nedkjølt at

det sto om minutter mellom livet og døden.

Overbetjenten var også svært fornøyd med opp-

draget vi hadde utført, og påpekte dette under

parolen på jobben dagen etter.

Voldelig biltyv 
med promille
Det var en vanlig ukedag, og jeg jobbet formiddags-

sett.  Tjenestesettet startet med en liten samling,

parole, hvor vaktsjefen gikk gjennom de siste

meldinger og hendelser.  Jeg hadde ikke hatt vakt

de siste dagene, så for meg var alle meldinger nye

og ukjente.  Daghavende på kriminalavdelingen

var også tilstede, og hun fortalte at en «gammel

kjenning av politiet» var mistenkt for flere grove

innbrudd og bilbrukstyveri.  Hun navnga personen,

beskrev vedkommende og fortalte hvilket «miljø»

som var aktuelt.  De fleste av oss kjente til 

personen.  Han var kjent for å være voldelig og

vanskelig å pågripe, og hadde ved ved flere 

anledninger gått helt amok under anholdelser.

Før parolen var slutt gikk vi gjennom lista med

stjålne biler og fikk en kopi hver.  Vaktsjefen

fordelte arbeidsoppgaver.  Jeg skulle kjøre alene,

sammen med min tjenestehund og være bistands-

patrulje dersom noen trengte ekstra hjelp.

Jeg fikk nøklene til patruljebilen «323», en 

uniformert svart og hvit herregårdsvogn, som vi

hadde som hundebil, og turen gikk straks til

skogs for å lufte hunden.  Samtidig benyttet jeg

anledningen til å gå ut et treningsspor – som jeg

skulle la ligge i en par timer, før Buck skulle gå

det.  Noen gjenstander ble også lagt ut i tilfelle

det ble tid til å trene åstedssøk.  Med ferdigluftet

hund og to treningsmomenter godt forberedt, var

vi nå klare for patruljekjøring.

Jeg kjørte rundt og sjekket noen kjente adresser

og oppsøkte steder og miljøer der hvor våre

klienter, de kriminelle, pleide å vanke.  Det var

forholdsvis tidlig på dagen, klokken var ikke ti

enda, og byen hadde ikke våknet på ordentlig.  På

sambandet hører jeg at en annen patrulje sjekker

eierforholdet på en bil, og at de får beskjed om at

det er avskiltingsbegjæring på bilen på grunn av

at forsikring ikke er betalt.  Patruljen melder

tilbake at bilen ble avskiltet og føreren anmeldt.

Det er stille og rolig i byen, og turen går over

broa og videre sydover.  I en 60-kilometersone

møter jeg en blå Opel Rekord som jeg fester meg

ved.  Jeg fikk et lite glimt av føreren og gjenkjenner

denne til å være den personen som ble omtalt på

parolen.  Jeg snudde patruljebilen, og kjørte etter

den blå Opelen samtidig som jeg varslet vakta og

de andre patruljene.  Vakta kunne opplyse at det

var en blå Opel rekord som var stjålet for to

dager siden.

Den blå bilen hadde nå fått opp farta, og var

helt i enden av en lang slette når jeg ser den

igjen.  En patrulje blir dirigert til broen for å

opprette sperrepost.  En annen patrulje kjører

meg i møte.  Jeg mister kontakten med Opelen,

Buck passer på under pågripelse av person
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og de andre patruljene har heller ikke sett bilen.

Vi kjører rundt og leter, og etter cirka tretti minutter

får jeg på nytt kontakt med den omtalte bilen.

Jeg er heldig for jeg møter den i et kryss, og 

føreren svinger til venstre og kjører inn i en

blindvei for å unngå å kollidere med meg.  Jeg er

kjent i området og vet at veien stopper etter tre

til fire hundre meter lenger frem.  Jeg forbereder

Buck som allerede i følge lydnivået bak i bilen, er

godt forberedt og ivrig på å komme i jobb.

Vi kjører på en smal vei med fartsdumper inne

på et boligfelt, og farten er heldigvis ikke stor,

men avstanden mellom bilene øker, og jeg er 

forberedt på at føreren vil prøve å løpe fra stedet

når han oppdager at dette er en blindvei.

Avstanden mellom oss er snaue hundre meter i

det jeg ser bremselysene på Opelen.  Føreren har

oppdaget at veien ikke går lenger, og stopper

bilen for å stikke av til fots.  Han stopper bilen i

grøfta, åpner døra og er klar for å springe.

Jeg er rett bak nå og har stoppet bilen og er

på vei bakover for å slippe ut tjenestehunden

samtidig som jeg roper: «Stans eller jeg slipper

hunden».  Jeg slipper ut Buck, og han spurter mot

føreren.  Bilføreren både hørte og så at hunden

mente alvor.  Mannen bråsnur og løper tilbake til

bilen og klarer å slenge seg inn i bilen og lukke

døra før hunden når frem.  Buck sprang rundt

bilen, men dørene var lukket, og vinduene var

sveivet igjen.  Føreren hadde låst alle dørene og

nektet å komme ut.  Nå som jeg så føreren på kloss

hold, var det ingen tvil om at dette var personen

som ble omtalt på parolen samme morgen.  Vakta

og de andre patruljene ble orientert om at bilen

var stanset og at føreren hadde låst seg inne i

bilen.  Jeg ba om assistanse, og straks etter var en

patrulje på stedet.  Buck ble lagt ned i bevoktning

og passet på.

Vi ropte til føreren, og ba ham om å komme ut

av bilen.  Han nektet å samarbeide og ville i hvert

fall ikke komme ut før vi hadde tatt bort politi-

hunden.  På grunn av vedkommendes tidligere

opptreden under pågripelse ble Buck liggende

som sikring i tilfelle vedkommende i bilen ble

voldelig.  Mannen ble orientert om dette og fikk

løfte om at hunden ikke skulle røre ham, dersom

vedkommende kom ut på en rolig og kontrollert

måte.

Føreren sa seg villig til å komme ut at bilen

etter hvert.  Jeg holdt Buck fast i halsringen og

visste at han var klar dersom vi trengte hans 

bistand.  Bilføreren kom ut og la seg rolig på

bakken.  Han ble deretter påsatt håndjern og

ransaket.

Føreren innrømmet at han hadde drukket en

del alkohol før bilturen, og fortalte hvor han

hadde stjålet bilen for to dager siden.  Mannen

fortalte at han også tidligere hadde blitt pågrepet

av politihund og i den forbindelse blitt bitt av

hunden, så i det han skjønte at vi ville kunne

komme til å bruke hunden, ombestemte han seg

og kom seg i trygghet inne i bilen.  Føreren ble

fremstilt for blodprøvetaking, og det ble ransaket

på flere steder der han hadde tilhold.  Dette førte

til at den ene saken etter den andre fikk opp-

klaring på kort tid.

Hjertesyk på 
villspor
Det var lørdag.  Jeg hadde fri og satt ute i hagen

og nøt den fine ettermiddagssola da telefonen

ringte.  Jeg kjente igjen stemmen til vakthavende

lensmannsbetjent i distriktet.  «Vil du være snill

og hjelpe oss med et søk etter en eldre mann

som ikke har kommet hjem etter en tur i skogen?

Det er fire timer siden han skulle ha vært tilbake,

og han går på hjertemedisiner.»
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Jeg lovte å ta med meg min tjenestehund og

komme så fort jeg kunne.  Jeg fikk se bilde av

den savnede mannen og en orientering om hvor

han pleide å gå.  Han hadde en fast sti i skogen

der han gjerne la turen sin, men de dagene som

det var ekstra pent vær, slik som i dag, hendte det

at han gikk litt lenger.  Han hadde imidlertid aldri

vært borte så lenge som nå.  Det var pent vær,

men de pårørende var engstelige for at det hadde

tilstøtt ham noe.  Han var avhengig av hjerte-

medisin til regelmessige tider, og familien visste

ikke om han hadde medisinen med seg på turen.

Det var ikke tilkalt flere letemannskaper, men

pårørende og noen frivillige hadde møtt frem for

å hjelpe til med letingen.  Det ble utlevert kart og

alle fikk tildelt sin oppgave.  Lensmannsbetjenten,

som var lokalkjent, hadde plukket ut et området

som han ville jeg og Buck skulle søke gjennom.

Med lensmannsbetjenten som kjentmann planla

vi søket og gikk i gang.  Det var utrolig varmt og

stille.  Bare en liten lett solgangsbris ga bevegelse

i lufta.  Vi søkte oss gjennom den vanlige stien

som den hjertesyke mannen pleide å gå – uten at

det ga oss resultater.  Vi utvidet området og

startet på nytt søk i en forlengelse av den faste

stien.

Dette var et litt mer ufremkommelig terreng

hvor det ikke var oppmerkede stier.  Som søks-

form benyttet jeg patruljegang.  Det vil si at jeg

lot Buck gå foran meg i en langline, eller at han

kunne gå helt fritt, med kommandoordene «finne

mannen».  Når terrenget ble noe mer kronglete

og jeg var redd for at Buck ikke skulle få med seg

alt, benyttet jeg rundering for å være sikker på at

hele området ble avdekket i søket.  Slik tok vi oss

frem i terrenget uten at vi fant spor eller tegn fra

den savnede.  Under jobbing med hunder må vi

hundeførere være oppmerksomme på å holde

hunden motivert for den oppgaven den blir satt

til å gjøre.  Det er ikke alltid så lett under en

ettersøking, der vi må påregne å kunne gå og

søke i flere timer uten at hunden får funn.  Men

uten en hund som fungerer er vi helt hjelpeløse,

så det gjelder å kjenne sin hund og holde 

hundens humør og motivasjon oppe.

Vi hadde nå søkt i nesten to timer, og selv om

vi hadde tatt småpauser innimellom, så jeg på

Buck at nå begynte han å bli treg, og han ga meg

signaler om at detta var ikke «noe særlig.»  En

liten titt på kartet og en prat med lensmanns-

betjenten gjorde at vi gikk noen hundre meter til

før vi tok en ny velfortjent pust i bakken.  Det

hadde vært varmt pent vær i flere dager, så det

var ikke lett for politihunden å finne drikke på

denne turen, men her fant vi en liten dam der

hunden kunne leske seg, og det gjorde han mer

enn gjerne.

Vi satt nå oppe på et stort flatt område med

lite vegetasjon og kjente at solgangsbrisen ga

såpass fart i lufta at det var gjorde godt i sol-

steken.  Før vi startet opp på nytt, avtalte jeg med

lensmannsbetjenten at han skulle gjemme seg

slik at Buck kunne finne ham og få litt variasjon

og lek.  Lensmannsbetjenten gikk, og hunden 

fulgte nøye med og bare ventet på at han skulle

få lov til å springe etter.  Etter noen minutter tok

jeg hunden med og gikk cirka hundre meter

lenger frem for å sende ham på søk etter han

som hadde gjemt seg.  Jeg visste akkurat hvor han

sto gjemt og pekte ut retningen for Buck.

Etter en pause og ny motivering, var Buck klar og
fant den savnede.  Hunden varsler funn ved å halse
(bjeffe) 
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Tjenestehunden var nå helt ivrig og hadde det

travelt med å komme av sted, men hans opp-

merksomhet var opptatt i en annen retning enn

den jeg ville han skulle se i.  Buck værer opp mot

den vesle solgangsbrisen og begynte å pipe for å

gi inntrykk av at han ville løpe av gårde.  Jeg

slapp hunden med kommandoen «runder,» men

hunden sprang ut i en annen retning enn den jeg

hadde utpekt.

Jeg fikk straks annet å tenke på i det jeg hørte

Buck halset på en helt annen plass enn der lens-

mannsbetjenten hadde gjemt seg.  Jeg sprang

etter og så straks at politihunden hadde funnet

den savnede mannen.  Lensmannsbetjenten kom

også springende og forsto hva som hadde hendt.

Mannen lå helt stille nede i lyngen og var helt grå

i ansiktet.  Mannen pustet, og jeg kjente etter og

fant en svak, men jevn puls.  I brystlomma fant

jeg nitroglyserin.  Jeg tok to tabletter som jeg la

helt bak på hans tunge – samtidig som vi prøvde

å få kontakt med mannen.  Det gikk en liten

stund og så begynte mannen å kvikne til.

Denne gangen var vi heldige, og fant den

savnede før det var for sent.  Kanskje på grunn av

at politihunden fikk en pause og ny motivasjon

for å fortsette oppgaven.

På fotpatrulje 
i sentrum
Vi var inne i en periode der det ble begått mange

innbrudd i sentrum, og dette hadde pågått en

god stund.  Det var ikke sjelden at det hadde vært

fire, fem innbrudd i løpet av en natt, og vi hadde

ikke pågrepet noen for ugjerningene.

Spekulasjonene gikk på hvem det var som sto

bak og hvordan vi skulle komme over dem, helst

mens de foretok innbruddet.

Det ble satt ut sivil spaning i området, og de

nettene, som jeg var på vakt, gikk jeg mye fot-

patrulje sammen med min tjenestehund i de

belastede områdene.  En natt vi var ute og gikk

ble jeg oppmerksom på at Buck reagerte kraftig

og ville gå i en spesiell retning.  Jeg skjønte ikke

hva som fikk hunden til å reagere, men noe var

det.  Hadde han hørt noe som jeg ikke hadde

hørt?  Buck dro kraftig, og vi småsprang med

hunden som veiviser.  «Tenk om det er en katt vi

løper etter,» tenkte jeg, der jeg hang etter politi-

hunden.  Farten roet seg ned, og det virket som

om Buck ikke lenger visste hvor vi skulle.  Vi sto

helt stille og lyttet.  Det var ikke en lyd å høre,

men jeg forsto på Buck at han hadde ett eller

annet som han ville undersøke.

Jeg koblet hunden fri og sendte ham på 

rundering med kommandoen: «Finn mannen».

Buck sprang frem og tilbake der flere biler sto

parkert.  Plutselig stoppet han opp og viste 

spesiell interesse for en bil.  Buck hoppet opp og

ble stående med forlabbene mot vinduet ved 

førersetet på bilen.  Han halset og krafset på 

vinduet i det jeg sprang bort til ham.  Jeg lyste

inn i bilen, og der satt en person som jeg kunne

gjenkjenne fra det kriminelle miljøet i byen.

Personen ble pågrepet, påsatt håndjern og

ransaket.  Jeg kalte opp vakta, orienterte dem om

situasjonen og ba om bistand til transport av den

pågrepne.  Under ransakingen ble det funnet noe

Tenk om det er en katt vi løper etter
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narkotisk stoff og en skrutrekker.  Han innrømmet

at han hadde knust bilruten, og at han var i ferd

med å koble bilen for å stjele den.  Det ble også

ransaket hjemme på hans bosted, og der ble det

funnet gjenstander som kunne settes i forbindelse

med tidligere innbrudd i sentrum.  Vedkommende

ble satt i varetekt, og i avhør dagen etter inn-

rømmet han befatning med flere innbrudd i 

sentrum.  Pågripelsen av denne personen førte til

pågripelser av flere andre personer – som igjen

innrømmet andre ugjerninger i sentrum.

Den første tiden etter pågripelsene ble det

meldt om færre innbrudd, men vi fortsatte vår

spaningsvirksomhet, og jeg med Buck gikk ofte

fotpatrulje.  På denne tiden hadde vårt lokale

politikammer kun to tjenestehunder i stilling.  Vi

gikk da på en vanlig tjenesteliste sammen med

resten av ordensvakta – så det var ikke hver natt

det var hund på vakt.

Tre netter etter den første pågripelsen, gikk vi

igjen fotpatrulje i utkanten av sentrum.  Klokka

var nesten tre, og det var helt stille og folketomt i

gatene der vi gikk.  Jeg var i ferd med å gå til

bilen for å avslutte fotpatruljen, da jeg fikk opp-

kall fra politivakta.  Vakta kunne fortelle at de

hadde fått telefon om at det pågikk innbrudd i

sentrum.  De beskrev stedet, og jeg visste at det

kun var tre kvartaler fra der jeg var.  Vakta

opplyste at de hadde sendt ut to patruljer, en 

uniformert og en sivil patrulje og at de skulle

kjøre inn til stedet fra hver sin side. 

Buck og jeg sprang mot stedet, og like før vi

kom frem hørte jeg patruljebilene nærme seg.

Jeg gikk så nær bygningen som jeg kunne, uten at

noen skulle se at jeg var der.  Jeg meldte fra til

patruljene hvor jeg var, og at de skulle ta seg inn

til bygget fra baksiden.  Jeg hørte patruljene

nærme seg og at de parkerte på hver sin side bak

bygget.  I samme øyeblikk kom det tre personer

stormende ut av bygget.  De løp i hver sin retning.

Jeg sendte Buck i angrep på en person, samtidig

som jeg sprang etter og pågrep en annen person.

Den tredje personen slipper unna med skrekken

i første omgang.  Patruljene hadde oppfattet hva

som hadde hendt og kom straks til unnsetning.

De overtok den personen som jeg hadde

pågrepet, og jeg kunne konsentrere meg om den

personen som politihunden holdt fast.  Jeg 

kommanderte Buck til å slippe, noe han gjorde

svært motvillig.  Vedkommende hadde blitt bitt i

annen og benet, og ble i ettertid kjørt til lege-

vakta for å få stivkrampesprøyte.  De aller fleste

som blir bitt av hund ønsker å få denne sprøyten.

Jeg hadde sett i hvilken retning den tredje 

personen hadde løpt, og nå tok jeg frem spor-

selen og satte Buck i sporsøk.  Sporet var bare

minutter gammelt, og hunden fant det med en

gang.  Tjenestehunden dro meg bortover på 

fortauet et helt kvartal, før han dro av mot høyre

og inn i en bakgård.  Der lette Buck litt – før han

bestemte seg for at personen hadde klatret over

et høyt plankegjerde.  Jeg løftet opp hunden og

fikk ham over gjerdet.  Jeg klatret etter, og sporet

fortsatte gjennom en bakgård og ut på gaten på

den andre siden.  Der fortsatte sporet nedover

gaten og gikk i retning mot sentrum.  Jeg orienterte

de andre patruljene om hvor sporet gikk, og de

kjørte i nærheten for å avgrense mulighetene for

gjerningsmannen.  Med nesa tett i asfalten dro

Buck bestemt fremover.  Sporet dreide av til

høyre og gikk ned mot brygga.  Der gikk det

langs brygga noen meter før hunden stoppet opp

og ville om bord i en båt.

Jeg kalte opp patruljene, og de kom til stedet.

Båten var en stor skøyte, og døra til styrehuset

sto oppe.  Vi gikk om bord, og Buck ble sendt inn

for å lete etter personen vi søkte.  Hunden visste

godt hva han skulle gjøre, og det gikk ikke lenge

før vi hørte den halse nede i lugaren.  Der hadde

Buck funnet en person som lå i en køye med

dyna godt over seg.  Hunden var utålmodig og

hadde dratt av vedkommende dyna før jeg kom

ned.  Personen ble pågrepet og påsatt håndjern.
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Han innrømmet mer enn gjerne at han hadde

vært med på innbruddet, bare vi tok vekk «den

gale hunden.»

Det ble i ettertid foretatt avhør av de pågrepne,

og under ransaking hjemme hos dem ble det 

funnet tyvegods som stammet fra flere innbrudd i

sentrum.  De tre personene innrømmet mange

forhold, og det beste av alt var dette:  Det ble

ikke meldt om nye innbrudd på mange netter

etterpå.
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GODT BETALT 
OVERTIDSTIMER  
– i et hundeperspektiv
av Anders og Odd
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Tidvis kunne jeg 
se fotspor i snøen, 

men de ble borte 
der det var islagt 

på fortauene. 

Det var en søndag, noen 
dager ut i desember. Jeg 
hadde fridag og ble ringt 
etter av operasjonssentralen 
på morgenkvisten. 

Morgenkaffen hadde jeg rukket å bli 
ferdig med, og det var gjennomgang 
av planene i huset som stod for tur.  
Operasjonssentralen nevnte et par 
hotellrom og en bil som trengte vår 
bistand og på hjemmebane var alt 
greit, for jeg var tilbake igjen om «et par 
timer». 

Odd lå og snorket i sin frihelg. Sammen 
dro vi til jobb og fikk byttet bil og 
satt kursen mot «byen», Kristiansand. 
Fremme i Kristiansand fikk jeg en 
briefing på hva som var bestillingen, 
og vi kjørte ned til et hotell i byen. 
Foranledning var en patrulje som 
hadde stoppet noen personer i en bil og 
funnet et «betydelig» beløp med penger 
inne på et hotellrom, natten i forvegen. 

Inne på hotellrommene var det lite 
interessant for Odd, ett snytepapir med 
noen fragmenter av kokain, var det 
eneste. Bilen de hadde disponert var 
ikke langt unna, så vi dro direkte til 
den noen hundre meter unna. Med oss 
hadde vi en nyrekruttert hundefører, 
som ville se litt på hvordan vi jobbet.  

Vi fant frem til bilen og som sikkert 
mange andre gjør, gjorde jeg mine 
forberedelser og stile Odd opp til sitt 
søk. Umiddelbart i det døren gikk 
opp og «søk» ble nevnt, hoppet han 
inn i setet og satte en markering inn 
i vifteanlegget til venstre for rattet på 
førersiden. Momentant og bestemt. 
Mens jeg roste Odd, tok jeg febrilsk 
frem en lykt for å se om jeg kunne se 
noe. Ingenting.. Min kollega kunne 
heller ikke se noe. 

Et nytt påsett og igjen markerer han 
bestemt på samme plassen. I mitt 
stille sinn tenker jeg tanken på alle 
pengene som ble funnet og muligheten 
for at overleveringen allerede hadde 
funnet sted. Jeg bestemmer meg for 
å flytte meg på motsatt side, og sende 
Odd fra passasjersiden. Igjen setter 
han ny markering, da i vifterillene i 
midtkonsollen i dashbordet. Hardt og 
bestemt, mot rillene. Odd er sikker, og 
jeg må bare stole på han. Jeg forklarte 
hele tiden noen hypoteser og hvordan 
Odd viser funn av narkotika til min 
kollega. 

Plast og tape
Igjen tar jeg frem lykta og lyser inn i 
rillene. Inne i dashbordet ser jeg noe 
plast og tape som ikke opprinnelig 
hører hjemme. På måten Odd markerer 
og hva jeg ser, gir jeg Odd en belønning 
på «funnet».  Rent praktisk blir det til 
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           Sammen løp han foran oss, 
han hadde ca. 30 meter forsprang. 

Vi løp midt i veien og bilene  
tilpasset seg farten vår. 

Forsiktig kom kollegaen min bort og 
spurte om dette var aktuelt for oss. 
Kollegaen min kunne ikke bli med, 
da hun opprinnelig var satt opp på 
patrulje med en annen og de fikk noen 
andre gjøremål. Vi låste av bilen og 
ga beskjed til operasjonssentralen om 
at den bilen må kjøres til Tollvesenet 
som ligger et steinkast fra bilen, og 
undersøkes ytterligere, for det ligger 
stoff i dashbordet. 

Odd og jeg kjørte mot stedet der bilen 
hadde kjørt ut. Fremme på stedet fikk 
vi en retning på hvilken vei de hadde 
løpt. Det var en del folk på søndagstur i 

området, men Odd skilte klart lukten av 
adrenalin, fra den rolige søndagsosen 
til folk. Vi var ca. 20 minutter bak 
dem i sporet, og fortsatt veldig godt 
drag i lina, og høy nese. Som nevnt 
tidligere hadde jeg klart å glemme 
sambandet mitt i Arendal, og jeg ringte 
operasjonssentralen og opplyste om 
retningen og at jeg hadde spor. 

Ukene i forveien hadde vi godkjent 
på redning, og Odd var inne i et 
modus med overvær. Tidvis kunne 
jeg se fotspor i snøen, men de ble 
borte der det var islagt på fortauene. 
Fra der bilen hadde kjørt ut, gikk 

at jeg tar meg et par telefoner der jeg 
informerer om hva Odd har gjort og 
hva jeg selv kan se. Jeg får anledning til 
å «gå løs» på inventaret. 

I samme øyeblikk kommer det melding 
på sambandet til kollegaen min, for 
patruljer i Kristiansand. «En bil har 
kollidert og kjørt ut av veien og to 
personer har løpt fra stedet». 

Mens jeg tar på meg hansker og er 
klar til å gyve løs på vifteanlegget, 
og akkurat i dag hadde jeg glemt 
sambandet mitt i Arendal. Jeg fikk 
ikke med meg meldingen som kom. 
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og bebyggelsen. Jeg fulgte sporet ned 
og ut på veien og over på det nevnte 
fortauet. 

Bistand
Jeg anropte personene og den ene av 
personene stoppet opp, med henda 
opp i lufta. Den andre fortsatte det han 
kunne. Jeg tok meg frem til han som ga 
opp, mens jeg måtte ringe etter bistand. 
Etter tre-fire minutter kom innsatsleder 
til stedet og tok kontroll på personen. Vi 
fortsatte i den retningen vi så han siste.

Inn i en undergang og opp i et byggefelt 
fikk jeg bistand av en Echo-bil, og 
samtidig fikk jeg tildelt et samband. 
Jeg ba han kjøre i boligfeltet, mens 
jeg satt Odd i sporsøk. En tilfeldig bil, 
tutet flere ganger i nærheten av en 
parkeringsplass ved undergangen. Jeg 
tok meg ned og så på ny personen som 
manglet. Inn i en hage, og ned en skrent 
og på ny nede på hovedveien. 

Sammen løp han foran oss, han hadde 
ca. 30 meter forsprang. Vi løp midt i 
veien og bilene tilpasset seg farten vår. 
Han slang seg over et autovern og ned 
en skrent og ned på fortauet som lå ca. 
10 meter på nedsiden. Jeg så på han 
at han var sliten og at han begynte å 
vurdere sine alternativer. 

Like etterpå tankerekken min, stoppet 
han opp, dro opp mobilen og kastet 
den det han klarte ut på et islagt vann. 
Jeg tok kontroll på han og Odd fikk seg 
en fortjent kong. Uten Odd, hadde vi 
ikke lykkes med å få tatt disse. Jeg tror 
egentlig vi var like slitne alle sammen.

sporet oppover mot en idrettshall og 
skole. Etter ca. 600 meter, på en åpen 
parkering, og en haug av foreldre som 
kjørte «jenter 13» til håndballtrening, 
ble sporsøket litt utfordrende. Vi dro 
opp i et større boligfelt med mye trafikk 
av biler og personer. Vi hadde mistet 
sporet.

Etter en stund gikk jeg ned igjen til 
skolen og idrettshallen. På en gangvei 
bak skolen, fikk jeg på ny øye på 
sporene i snøen, de var nølene. Gikk 
litt frem og tilbake, jeg kunne se de 
hadde stått stille en stund og tråkket 
på samme plassen, og for meg virket 
de som at de ikke var helt kjent. Med 
et lite smil om munnen, tenkte jeg at 
den tiden jeg rotet meg opp i boligfeltet 
på oversiden, ble spart inn på den 
ubesluttsomheten til disse to luringene. 

I enden av en fotballbane, gikk sporene 
inn og nedover i skogen. Odd var på 
jakt og det brant i hendene da lina var 
i spenn under hele denne seansen. 
Både klesplagg og mine sko bar preg 
av planlegging opp imot hotellromsøk 
og bilsøk. Inne i skogen var det kommet 
ca. 30-40 cm nysnø. Jeg hadde ringt inn 
og forklart hvor jeg hadde gått og hvor 
jeg var på vei, til operasjonssentralen. 
Det var biler i område som lette og 
skulle sende biler i retningen hvor 
sporet gikk. 
 Etter ca. 200 meter i skogen, så jeg 
to personer som løp ut og ned på en 
hovedvei og over på et fortau. Det var 
ikke så langt fra der de hadde kjørt 
ut med bilen tidligere. De hadde gått 
en god runde rundt bilen i terrenget 

Da vi hadde kommet oss tilbake til 
tjenestebilen vår, hadde klokka gått 
litt fra oss. De «par timene» som jeg 
skulle bruke, hadde nå tredoblet seg. 
På hjemmebane ble det ingen sure 
miner, heller glede over utfallet av 
oppdragene og løsningene det hadde 
medført.

På vei tilbake til Arendal, ble jeg 
ringt opp av operasjonssentralen. 
Inne i bilen lå det 1,8 kilo kokain og 
et stort pengebeløp. Narkotikaen 
var skrudd inn i dashbordet og alle 
ventileringskanaler ledet frem til 
narkotikaen. Denne narkotikaen hadde 
heller ikke blitt funnet, hvis man ikke 
hadde brukt hund i dette tilfellet. Bilen 
var ransaket før oss, manuelt. 

Det ble godt betalte overtidstimer- sett i 
et hundeperspektiv! 
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