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Trygdeoppgjøret – hva blir resultatet?
I min leder i Politipensjonisten 3- 2010, av-
sluttet jeg med å si: «Med andre ord, politik-
erne gir oss lite og tar fra oss mye.»

I nr. 4 - 2011 kom det litt for sent informa-
sjon om vårens resultat. Da satt jeg selv ved 
forhandlingsbordet. Nå er jeg med på bak-
rommet! 

I desember 2002 vedtok Stortinget etter for-
slag fra arbeiderpartiets sosialpolitiske tals-
mann Bjarne Håkon Hansen at alle pensjo-
nister skulle ha samme lønnsutvikling som 
de yrkesaktive. Det er ti år siden og i 2011 

fi kk vi det første oppgjøret etter de nye bestemmelsene og iverksettelsen av 
Pensjonsreformen. 

Når dette leses er trygdeoppgjøret for 2012 muligens avsluttet. Etter mitt 
skjønn kan det bli en habilitetsøvelse. Habilitet er noe media er veldig opp-
tatt av om dagen, men når det gjelder Regjeringens habilitet så burde man 
kanskje stilt noen spørsmål. Det er dem som sitter som motpart, og det er 
kongen i statsråd som «godkjenner» og vedtar resultatet. Nå er kong Harald 
selv pensjonist, men har vel ingen mening om resultatet! 

I formøte 24. april 2012 konstaterte partene at Det tekniske beregningsutval-
get foreløpig har anslått lønnsveksten for lønnstagere i alt fra 4,2 prosent fra 
2010 til 2011. Videre konstaterte partene at utvalget har anslått lønnsveksten 
for lønnstakere i alt fra 2009 til 2010 til 3,7 prosent. Det er i dette «spennet» 
at vi må holde fast ved hva Stortinget sa for ti år siden. Det kan ikke være sånn 
at leveforholdene for pensjonistene har endret seg vesentlig i 2011 slik at vi 
ikke skal få ta del i lønnsutviklingen? På Ledermøtet orienterte Arne Johan-
nessen oss om deres opplegg for lønnsforhandlingene for de yrkesaktive. Han 
antydet at det på privat sektor var et resultat på 4,2 % og at statens burde 
ligge noe over dette.

Hva er et etterslep? Det er et uttrykk for en mindrelønnsutvikling i forhold til 
en annen gruppe som er valgt som normgiver. Det betyr at vi pensjonister 
skal ha en forholdsmessig større andel av et (lønns) oppgjør. Poenget er at 
relasjoner mellom grupper ikke skal endres. Når Stortinget har vedtatt at vi 
skal ha samme lønnsutvikling som andre, må resultatet ligger over det private 
og statens resultat. Men vi indekseres med minus 0,75 %. Jeg tipper at vi vil 
få et resultat omtrent som i fjor.

Men det er fortsatt skatten og trygdeavgiften vi må få på plass. Det er fortsatt 
ikke gitt noen begrunnelse for at bare pensjonistene fi kk økt trygdeavgiften fra 
3 % til 4,7 %. Det er fortsatt ikke gitt noen begrunnelse for at pensjonistene 
ikke skal ha samme minstefradrag som de yrkesaktive. Det er fortsatt ikke 
gitt noen begrunnelse for at en part i et gifte/samboerforhold skal ha 85% 
utbetalt av sin opptjente pensjon (som regel kvinnen). Det er valg i 2013. Vi 
må på banen og stille spørsmål om dette når partiene står på stands, enten i 
Kirkenes eller Oslo. Snart 800000 pensjonister må stille spørsmål og sette krav.

Kjell R. Bjerke, forbundsleder

Kjell R. Bjerke
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På en eller annen måte må jeg få sagt det som her skal sies, og 
nå sier jeg det: Det virker som om den som ikke er blitt pensjonist 
ikke har den minste forståelse av hva det vil si å være pensjonist. 
Derfor opplever vi at interessen for vårt forbund (Politiets Pensjo-
nistforbund) ofte ikke aktualiserer seg før pensjonisttilværelsen 
er et faktum.

Mangelen på interesse gir seg utslag på så mange måter – alt fra 
økonomisk støtte til vilje til å se saker og ting fra det perspektivet 
pensjonister ser det. «Det er liksom ikke så farlig med pensjonis-
tene; de er jo ute av dansen likevel.»

Søren Kirkegaard sa det så treffene: «Livet leves forlengs, men 
forstås baklengs.» Det er altså først nå vi har levd våre liv vi er 
i stand til å forstå hva som har skjedd med oss. Langt på vei er 
dette en helt riktig tankegang, for det er ingen gitt å «se inn i 
glasskulen» og i den spå om fremtiden.

Men det lar seg likevel gjøre å bry seg om framtiden – for det er 
i framtiden vi skal leve; enten som pensjonister eller som yrkes-
aktive. Derfor bør også pensjonistlivet interessere oss. Så enkel 
er logikken.

Hadde jeg vært polititjenestemann, hadde jeg vært pensjonist nå. 
Jeg skal derimot jobben i ca. 10 år til, men jeg ser daglig hvilken 
enorm ressurs pensjonister i politiet er. Den kunnskapsbanken de 
representerer fi nner man kort og godt ikke noe annet sted innen-
for vår etat. Å tro noe annet er å lure seg selv.
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Alderen kan ikke noen løpe fra selv om de aldri så mye vil. Og 
det er her det handler om å se fremover – at en dag vil vi alle 
være pensjonister. Det betyr ikke at dette skal ta tak i oss slik at 
vi ikke der vi er nå, men det er fortsatt lov å tenke – både forover 
og bakover. 

I årene som kommer vil det dessuten bli langt fl ere pensjonister 
i Norge enn det det er i dag. Samfunnet kaller dette «eldrebøl-
gen». Kanskje vi skulle kalt det «ressursbølgen»?

At det blir fl ere pensjonister, representerer helt opplagt en utfor-
dringen, men det er også en rikdom – og Politiets Pensjonisfor-
bund kan trolig se frem til en ytterligere økning av medlemsstok-
ken. Det vil gjøre forbundet til et enda mer slagkraftig organ for 
politipensjonister i Norge enn det det er i dag. Og det kaller på 
nye tillitsmenn og folk som vil være med på å ta ansvar i lokal-
miljøet.

Det er viktig å huske på at vi skal leve mens vi lever – og vi skal 
leve med hele oss. Vår forpliktelse er først og fremst mot oss selv 
og den familiekonstellasjonen vi står i. Så kommer alt det andre 
i tur og orden. Her hører også Politiets Pensjonistforbund med i 
rekken.

God vår og sommer!

Jørn-Kr. Jørgensen
redaktør

«Livet leves forlengs, men forstås baklengs»

Skriv til Politipensjonisten. 
Vi venter på nytt fra ditt lokallag – stort eller smått.

Søren Kirkegaard sa at
«livet leves forlengs, 
men forstås baklengs».
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Politiets Pensjonistforbund og framtiden
Av forbundleder Kjell R. Bjerke 

Indianerne sier ikke at «tiden 
går» – men «tiden kommer». 
Noen sier at samene sier det 
samme. Men det ligger noen 
utfordringer i å se framover. 
Riktignok sa Churchill fl g. «Jo 
lengre bakover du kan se, 
desto lengre framover ser du – 
sannsynligvis». 

Det er vel i dette perspektivet at vi som en interesseorganisasjon 
må arbeide. En balanse mellom å se hva vi har gjort og hva vi må 
og kan. Churchill var en lur mann og det var vel derfor han la til – 
sannsynligvis.

Noen fakta
Ved utgangen av 2011 var den gjennomsnittlige årlige alderspen-
sjonen for kvinner 169.000, for menn 230.000. I alt var det ved 
årsskiftet 718 667 alderspensjonister i Norge. 

I løpet av de neste 15 årene vil antallet innbyggere i gruppen mel-
lom 55 og 75 år øke med 300 000. Om 20 år vil hver fjerde nord-
mann være en senior/pensjonist.

Det er i dette perspektivet vårt forbund må arbeide og legge pla-
ner. Det er derfor vi har et styre, det er derfor vi har ledermøter og 
landsmøter. I tillegg til de daglige gjøremålene og oppfølging av 
medlemmene, må vi ha som et overordnet mål at:
 Dere har trygghet for at pensjonen kommer hver måned.
 Vi kan påvirke sentrale myndigheter.

Noen nære «knagger»
Trygdeoppgjøret kommer i mai, der kommer vi til å være med – via 
Pensjonsforbundet som jo legger fram kravet og drøfter/forhandler 
med Regjeringen. Vi må kreve at vi får en bærekraftig minstepen-
sjon og at regjeringen holder det Stortinget har lovet, nemlig at 
pensjonsutviklingen skal være på lik linje med de yrkesaktive.

3 og 10 mai det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mel-
lom generasjoner. Følg med og delta aktivt lokalt.

Handlingsplanen
Hvor mange av dere har sett den, eller aller helst lest den ?
Målet er en samlet plan som det enkelte medlem og lokallaga 
føler delaktighet i og ansvar for.

Det framgår hvilke oppdrag styret har ansvar for, som sentrale 
forhandlinger, samarbeid med andre organisasjoner på vårt nivå, 
sommertreffet, lederseminaret, merkantile avtaler som kommer 
alle medlemmer til gode. Enkeltmedlemmer tar også styrets seg 
av, men enkeltmedlemmet er i prinsippet lokallagets ansvar.

Pensjonsvilkårene
Jeg ser det som en plikt for styret å forbedre pensjonsvilkårene.

Som sagt sitter vi for tiden sentralt og er med sentralt i SAKO. Det 
er gjennom samarbeid med SAKO, Pensjonistforbundet som har 
enerett på drøftinger og forhandlinger med regjeringen, og Politi-
ets Fellesforbund, Politilederne og politijuristene at vi i fellesskap 
kan oppnå resultater. Vi kan ikke streike, men vi kan stemme – 718 
667 pensjonister kan påvirke

PF og nye vedtekter
Vi har fått en utfordring. PF vedtok på siste Landsmøtet på Sund-
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volden å utvide sine vedtekter slik at de av deres medlemmer 
som ble pensjonister kunne fortsette som assosiert medlem hos 
dem. Vi har en samarbeidsavtale som i prinsippet regulerer dette. 
Men PF understreker at de ikke skal arbeide for pensjonistene, 
men utelukkende ha dem som medlemmer for å videreføre for-
sikringsordningen. Lokalt bør vi invitere lokallagslederen i PF til et 
medlemsmøte for å redegjøre hvordan hun eller han har oppfattet 
vedtektsendringen.

Visjon og handlinger
Vi må ha en visjon og en velfundert Handlingsplan til Landsmøtet i 
juni 2013. Handlingsplanen må, i tillegg til de tradisjonelle særtil-
takene også ha et syn på samfunnet og den måten samfunnet skal 
ta vare på sine eldre. Vi må ha en mening om hvorledes dette skal 
utføres på. Framtidens bilde av omsorgen for de eldre er ikke klar. 

Utvalgsleder Kåre Hagen for NOU 11:11 «Innovasjon i omsorg» 
sa det slik: «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av 
forestilling om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag».

Vi står foran et skifte i eldreomsorgen. Vi må derfor delta aktivt i å 
forme framtida for våre medlemmer, f eks. innenfor disse feltene:

Forebyggende helsearbeid
Levealderen øker, pensjonistene blir mer arbeidsdyktige og kan 
brukes lengre i fellesskapets interesse. Da er det også viktig at vi er 
med på å få på plass en et godt forebyggende offentlig helsetilbud. 
Et av tiltakene bør være å tilrettelegge for fysisk aktivitet for eldre 
både i og utenfor institusjonene. Bedre kosthold og god kvalitet på 
mat som tilbys pleietrengende må på plass. I denne sammenheng 
støtter vi Pensjonistforbundet som bl. annet tar opp:

Eldres sikkerhet, herunder fallforebygging,
En verdighetsforskrift
Bedre kontroll med medisinbruken for eldre pasienter
Tiltak mot ensomhet,
Forebygging mot overgrep mot eldre,
Økt fokus på rehabilitering

Bedre hjemmebaserte tjenester
Hjemmebesøkende trygghetssykepleier til alle over 75 år 
ved behov,
Lovfestet sykehjemsplass
Omsorgsboliger for eldre i alle kommuner,
Omsorg ved livet slutt,
Trygdefi nansiert tannhelseundersøkelser for alle over 75 år,
Bedre fastlegeordning,
Egen statsråd for eldresaker.

Pensjonistenes økonomi
Vårt forbund har hele tiden stått på kravet om både en trygg og 
forutsigbar pensjon, men også at skattenivået ikke må bli verre enn 
for de yrkesaktive.

Det er derfor vi vil kreve i tiden som kommer:
 Et helhetlig pensjonssystem som er rettferdig og som sikrer alle 

pensjonister en god og trygg pensjonsinntekt,
 At indekseringen på 0,75% fjernes
 At gifte og samboende får full garantipensjon og ikke som nå at 

en av ektefellene får 85 % av sin opptjente pensjonsrettighet,
 At skatt på pensjonen, herunder at minstefradraget gjøres likt 

de yrkesaktives og at trygdeavgiften settes tilbake til 3%. 

Arveavgiften
Vi støtter også kravet om at arveavgiften fjernes. Arveavgiften er 
begrunnet ut fra fordelingspolitiske virkemidler, men gir liten inn-
tekt til samfunnet.

Jeg avslutter med noen tanker fra eventyret om Alice i Eventyrland:
«Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme 
bort herfra?» spurte Alice.
«Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen», svarte 
katten.
«Det er nesten det samme», sa Alice.
«Da er det det samme hvilken vei du går», sa katten.

Vi må vite veien og kartet.
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 Lederkonferanse i Politiets Pensjonistforbund vitner om 

ENGASJEMENT
Inntrykket fra årets lederkonferanse i Politiets Pensjonist-
forbund på Gardermoen i midten av april, vitner om et stort 
engasjement blant tillitsvalgte. Dette er svært positivt – 
og forteller at organisasjonen seirer i medvind og at både 
spørsmålene og debattinnleggene under lederkonferansen 
hadde en temperatur som varsler om at folk vil og kan. Også 
foredragsholderne holdt engasjerende og levende foredrag 
som vekket like mye interesse som spørsmål fra salen.

Her var både en representant for Beredskapstroppen i Oslo, Torgrim 
Solberg, og holdt foredrag om troppens arbeid, forbundsleder Arne 

Johannessen fra Politiets Fellesforbund og stortingsrepresentant Jan 
Bøhler – alle snakket om det samme: Ulike former for kriminalitets-
bekjempelse i vårt samfunn.

Et foredrag litt utenom dette, var generalsekretær i Pensjonistfor-
bunet, Harald Normanns foredrag om pensjon og pensjonrettig-
heter.

Det vil fore for langt å kommentere hvert enkelt foredrag i Politi-
pensjonisten, men det påhviler de som var på lederkonferansen å 
bringe aktuelt stoff fra foredragene videre.

Vi kan likevel si så mye at Arne Johannessen et-
terlyste en debatt om alt det gode og alt det rik-
tige politiet gjorde i forbindelse med 22/7. – Vi 
har hatt en lang debatt om alt vi gjorde galt. Nå 
kan vi kanskje løfte en debatt om alt det gode? 
– sa Johannessen.

Harald Normann understreket i sitt foredrag at 
Pensjonistforbundets visjon er: «Trygghet – livs-
kraft – initiativ». Innenfor disse tre punktene 
bygger Norsk Pensjonistforbund sin virksomhet 
til glede for også medlemmene av Politiets Pen-
sjonisforbund.

En sekvens på lederseminaret var også viet lo-Forbundsleder Arne Johannessen.

Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
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kallagsformennene som fi kk slippe til med ris og ros – og det mest 
fremtrendende her var engasjementet for det arbeidet Politiets 
Pensjonistforbund driver med.

Et forbund med langt over 3000 medlemmer er en hel liten bedrift 
å drive, og sammen med valgte representanter og forbundskonto-
ret, utført Politiets Pensjonisforbund en helhet for norske politipen-
sjonister. Det er liten tvil om at politipensjonistene har et slagkraf-
tig og godt organ som gjennom diskusjoner, menigsutveksling og 
sosialt samvær vil holde det gående til «ære og gavn» for norske 
politipensjonister.

Også andre utvalgsformenn i Politiets Pensjonistforbund hadde or-
det under lederkonferansen – bl.a. lederen av Hederstegnsutval-
get, O.K. Abrahamsen, lederen av Valgkomiteen for Landsmøtet i 
Sarpsborg i 2013. Gustav Torvik, lederen av Kontrollnemda, Odd-
mund Dahle, formannen i Merkantilutvalget, Olav Røttingsnes, – og 
formannen i Norsk Politihistorisk Selskap, Magnar Skaret, som Poli-
tiets Pensjonistforbund har en samarbeidsavtale med.

Alt i alt kan vi gjøre opp en enkel status og si at Lederkonferansen 
2012 på Gardermoen var et møtepunkt for essensen av Politiets 

7

Kjell R. Bjerke konsentrert på talerstolen under innledningen av 
lederseminaret.

Lyttende lokallagsledere i PPF.

Pensjonistforbund – gode representanter for medlemmene over 
hele landet.

Like viktig som den faglige delen, er den sosiale delen ved slike 
Lederkonferanser, og ikke minst at den enkelte får informasjon og 
oppdateringer om hva som rører seg på sentralt hold – f.eks. innen 
forsikring. To representanter for forsikringsselskapet If, Terje Bullen 
og Eva Hasseldokk Kølbel, var derfor med under hele konferansen 
og svarte på aktuelle forsikringsspørsmål. – Det er «Avtale 100» 
som gjelder og informasjon om denne er lagt ut på Politiets Fel-
lesforbunds hjemmeside under «knappen» FORSIKRING.

Ingen tvil om at Lederkonferansen 2012 var et vellykket arrange-
ment – med alvor og humor hånd i hånd og med mange hyggelige 
samtaler mellom politipensjonister. Med andre ord: Slik det skal 
være i PPF-regi !
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Hans Finne.

Ove J. Winum.

Ole T. Eikenes.

Tor Strandskog.

Rolf Endestad.

Ståle Stålesen.

Generalsekretær Harlad Normann.

Torgrim Solberg.

Inge Fagerbakk.
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Hederstegnutvalget er innforstått med at det fi nnes mange potensielle mottakere av hederstegnet 
ute blant medlemmene. Folk som har gjort en stor og uselvisk innsats for lokalforeninger og/eller 
forbundet i lang tid.

Det er ikke mulig for oss å kjenne til alle detaljer om den innsats som mange av våre medlemmer 
har gjort eller gjør. Vi utelukker derfor ikke at det fi nnes medlemmer som bør vurderes som mot-
takere av hederstegnet, men som ikke kommer i betraktning fordi deres innsats er ukjent for oss. 

Vi ønsker derfor at dere vurderer om det er noen i deres forening/lag som peker seg spesielt ut, og som dere mener bør bli hedret.

Dette medfører ikke at det er gjort endringer i «statuttene for hederstegn». Hederstegnet er en like eksklusiv utmerkelse som tidligere, 
og henger meget høyt. Vi minner i den forbindelse om statuttenes § 2 – kan tildeles medlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og 
interesse for organisasjonsarbeidet, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd medlemmenes aktelse og tillit.

Vi må be om at eventuelle forslag blir fulgt av en detaljert og utfyllende begrunnelse som beskrevet i statuttenes § 5. Det er ønsket at 
personen(e) det gjelder ikke informeres om initiativet på forhånd da utvalget nødvendigvis må kunne vurdere forslaget på et helt fritt 
og uavhengig grunnlag. Forslag som ikke tas til følge vil ikke bli begrunnet.

Eventuelle forslag på kandidater sendes til utvalgets leder; Odd Kjell Abrahamsen, Tvidbølane 28, 4700 Vennesla.

Kjell Bjørn Aarø, sekretær

Kandidater til PPFs Hederstegn

Oddmund Dahle

Terje Bullen fra «IF».

Magnar Skaret.

Øyvind Røen.

O.K. Abrahamsen.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler.

Gustav Torvik.

Olav Røttingsnes.
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Oslo politis pensjonistforening markerer sitt 50-års jubile-
um fredag 7. september 2012 i Oslo Militære Samfunn.

Oslo Politis Pensjonistforening (OPP) ble stiftet i januar 1962 som 
en gruppe i Oslo Politiforening, men som senere gikk over til å bli 
en selvstendig forening. Den er den klart eldste forening for pen-
sjonister i politiet, og det gikk hele 25 år før andre lokalforeninger 
og politiets pensjonistforbund kom etter. 
Oslo Politis Pensjonistforening er en politisk uavhengig organisa-
sjon, som har medlemmer fra alle kategorier i politidistriktet, noen 
fra justissektoren i hovedstaden, noen med tilknytning til andre 
politidistrikter samt ektefeller til tidligere ansatte. Foreningen er 
den klart største pensjonistforening i vår etat med en stabil med-
lemsmasse. Det er derfor med en viss stolthet vi kan markere vårt 
50-års jubileum i år. 

I jubileumsåret arrangerer 
styret og utvalgene i OPP 
fl ere aktiviteter for sine 
medlemmer. Arrangørene 
mener det er viktig å mar-
kere et avsluttet yrkesaktivt 
liv knyttet til politietaten og 
foreningens 50-årsjubileum 
med verdighet. Derfor vil det 
bli en jubileumsmiddag med 
sang, underholdning og god 
musikk i Oslo militære sam-
funn fredag 7. september 
2012. 
Det forventes fullt hus av 
feststemte medlemmer og 

Oslo Politis Pensjonistforening 
fyller 50 år

Oslo Militære Samfunn blir samlingssted for jubileumsfesten.

Flotte selskapslokaler vil ønske politipensjonistene velkommen.

gjester i gallaantrekk i et sommervarmt og spennende Oslo. Vi vil 
få avtale med et hotell i sentrum for de som ønsker å overnatte i 
Oslo sentrum for å få føling med storbyens puls. Det er vel ingen 
by i Europa som kan måle seg med «Nordens» hovedstad?

For styret OPP
Øyvind Røen, lederØyvind Røen.



POLITIPENSJONISTEN

11NUMMER 2 ! 2012

En gutt gikk på en strand med sin far. Stranden var full av sjø-
stjerner som var skylt opp på land. Da gutten begynte å plukke 
dem opp og legge dem forsiktig ut i vannet, sa faren: «Det er 
bortkastet tid, det er 100 000 sjøstjerner på denne stranden, og 
du kan ikke redde alle Hva forskjell gjør det.?» Gutten tok opp 
en sjøstjerne og plassert den i havet og sa: 
«For den her ... gjør det en forskjell»

Sjøstjerna

Alta dro til sjømatfestival i Lødingen
Politiets pensjonistforening Harstad arrangerte sin årlige velferds-
tur til Sjømatfestivalen i Lødingen den 11.juni 2011. 15 medlem-
mer/ektefeller deltok. En vellykket i fl ott sommervær med god 
sjømat, musikk og div. salgsboder og ikke minst et yrende folkeliv.

God sjømat, bl.a. ble det servert en fantastisk god hvalbiff.

Tor Strandskog

Fra venstre: Ada Olsen, Tove Strandskog, Karin Rølvåg og på 
høyre side av bordet; Lars Bjørkeng, Anne Karin Bjørkeng, Odd 
Jørgensen, Alf Hanssen og Elisa Hanssen.

På vårt årsmøte ble bl.a. politireformen/sentraliseringen av 
etaten diskutert. Pensjonistlaget er bekymret for den økene 
sentraliseringen innen politi-og lensmannsetat. 

Hensikten med denne reformen var vel først og fremst at det 
skulle gi et mer effektivt og synlig politi. Dette syntes ikke å ha 
skjedd. Byene har mistet sitt gamle politikammer som var åpent 
hele døgnet. Nå er det et ett politihus for hele distriktet (Tele-
mark) som stenges stort sett etter kontortid. Alle politihenven-
delser må gå gjennom en sentral for hele Telemark. Her blir det 
vurdert hvilke tiltak som skal skal settes inn.Hva med lokalkunn-
skapen når en skal utføre de riktige utrykninger.

Politidekningen er blitt dårligere selv i de sentrale strøk. Po-
litiet trenger fl ere folk og det er her fokuset må ligge, men så 
opplever man også at stillingshjemler er fjernet.

Det blir en pott penger til hvert distrikt, som skal dekke alt mu-
lig som store og meget kostbare investeringer i for eksempel IKT 
-systemer. Slike investeringer burde gå over det sentrale politi-
budsjett, og ikke belaste driften ved det enkelte distrikt. En ser en 
utstrakt bruk av «vakant»-stillinger for å holde budsjettrammene-
noe som er og blir en uting.

På årsmøtet ble det hevdet at at lønnsmidlene burde være 
øremerket den enkelte kvinne/mann.

Sentraliseringen gir større avstander, som fører til mer 
bilkjøring,og mindre kontakt med folk i lokalmiljøene.I Sverige har 
en innført responstid på maks 20 min. Hva med en utrykningstid 
også her i landet. Det hører man lite til. På årsmøtet ble det nevnt 
fl ere saker som er negativt i politireformen, blant annet mindre 
trygghet, dårligere service m.m.

Politiets pensjonistlag Telemark er også bekymret for de for-
slag om nedleggelser av lensmannsdistrikter. Det betyr lange rei-
seavstander for servicetilbud til den enkelte innbygger,og det vil 
utvilsomt gå på rettstryggheten. Kommunene har pr. dato fortsatt 
vetorett, og de kan forhindre nedleggelse. Vi er glade for at poli-
timesteren har lagt saken tilside.

For oss syntes det som om prosessen er sentralstyrt.Som po-
litipensjonister har vi stor erfaring på alle gjøremål,både i by og 
landdistrikter,Vi ønsker å¨synligjøre vår bekymring,og en bør i 
større grad lytte til de signaler som ikke kommer fra vår etat. Det 
har aldri skadet å lytte.

En må stoppe denne utviklingen som nå går mot et «avstand»-
politi på bekostning av nærpolitiet. 

Politiets Pensjonistlag Telemark.
Mathias A.Gjone.

leder

Sentralisering på agendaen hos Telemarkpensjonistene
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En dag i en pensjonists liv ved Gerd Warelius

Gerd Warelius i stigen.

Straks før sommeren kunne jeg feire mitt 4. år som pensjonist. En 
merkedag av ikke så rent liten betydning. En av mine lykkeligste 
dager, for snart fi re år siden, om jeg må få si det. Og hvorfor kan 
jeg jo komme tilbake til under skrivingen.

Vi er i midten av mars, det kan se ut som om vi er i den 3. 
påskeuka når det gjelder temperaturen utendørs. Det føles nesten 
som en helligbrøde at jeg sitter her og taster når jeg kunne ha vært 
ute og slafset i solens gavmilde frokost. Men så var det noe som 
«stakk» meg og det beste resultatet av et skriftlig arbeid blir for 
mitt vedkommende når inspirasjonen er der. 

 Derfor fi kk jeg merkelig nok ofte toppkarakterer på stilene mine 
på Politiskolen – kanskje fordi jeg aldri kladdet, men førte direkte 
inn. Læreren sa: du virker så inspirert! Men på skolene jeg gikk 
på tidligere fi kk jeg alltid middels karakterer. Lærerne begrunnet 
det med at jeg ikke var engasjert nok i forhold til stiloppgavens 
innhold. Der skulle det være skikkelig konservativt. Man vektla kun 
korrekt grammatikk og lite av selve skrivegleden. 

Takk og pris forandret dette seg da mine barn gikk på skolen. 
Det var få røde streker i oppgaven og mor gremmet seg over at 
lærerne ikke brydde seg med grammatikk. Men gleden var å se 
på slutten av stilen der det kunne stå: fl ott fortellerglede, jeg kan 
kjenne både lukt og smak, virkelig fl ott skildring! Og i dag skriver 
en av mine sønner fl otte fi ske- og friluftsartikler i magasiner på 

både engelsk og norsk mens den andre er en super brevskriver 
hvor han fi nt greier å få leseren til å være geografi sk til stede der 
skribenten selv har vært. Moro!

Det er mange goder ved å være pensjonist. Man er fullt og helt 
daglig leder over sitt eget døgn. Ingen utenforstående kan infl uere 
på dine beslutninger og prioriteringer. Min fastlege har knapt sett 
meg etter at jeg sluttet å jobbe. Han spøkte med å spørre om jeg 
ikke var fornøyd med ham lenger. Tidligere fi kk jeg frikort! Jeg tror 
at jeg et år hadde kun ett besøk og en telefon! Og nå kan jeg gå på 
tredemølla med pulsbelte og normal puls i forhold til intensiteten 
uten at pulsen stiger nær makspuls bare jeg tenkte på noen av 
mine tidligere ledere og hvilken sterk innfl ytelse de faktisk hadde 
på min hverdag. 

Jeg har snakket med mange ferske pensjonister og jeg har snak-
ket med en del yngre kolleger. Felles for dem er at de føler at 
det ikke lenger er mulig å være slik «politimann» som man var 
før reformen der de følte at de kunne hjelpe de fl este av de som 
hadde behov for politiets bistand. Som for helsearbeidere er det 
for politifolk; vi har et innebygd «kall» om å hjelpe andre og få løst 
og lindret deres primærbehov når dette trengs. Slik føles det ikke 
lenger for mange av oss. Det kan være en medvirkende årsak til 
søvnmangel, stress og livsstilssykdommer og økende sykefravær. 
Og man kan ikke stikke under en stol at det til syvende og sist er 
et lederansvar, fra øverst til litt lenger ned på stigen. Hvor langt må 
man gå før øynene åpnes? 

Jeg må innrømme at jeg forskrekkes og blir trist når jeg hører 
at mange av mine nesten jevngamle kolleger har fått en kort pen-
sjonisttilværelse eller er blitt rammet av alvorlig sykdom. Når jeg 
tenker tilbake på noen av dem hadde de et felles karaktertrekk; 
de greide aldri å ta spisepause når andre normalt skulle ha det, de 
«skulle bare» gjøre seg ferdig med det de holdt på med, og litt til, 
og litt til. De var mer enn ærekjære i forhold til sin politioppgave. 
De ville hjelpe, for enhver pris. Andre kom alltid foran dem selv. 

Nå er det ikke det man skal strebe etter, at man nærmest er 
selvutslettende. Men den gode følelsen av å kunne gå hjem etter 
endt vakt og vite at du har gjort ditt beste og at du har fått lov til 
å gjøre ditt beste tror jeg aldri kommer tilbake i vår ressurssvake 
hverdag.

Det er hyggelig når jeg møter på tidligere eller nåværende kol-
leger som starter med å spørre hvordan jeg har det og sier; du ser 
så godt ut, du holder deg ung, ser jeg!» Wow – for en vitamin-
bombe! Men, det skulle bare mangle, jeg har ikke hatt så mye 
overskudd på nesten et par 10-år. Det kribler og klør i hele kroppen 
og helsa er upåklagelig. Jeg kan trene hele uka gjennom og har 
både lyst og tid. Jeg kan velge om jeg skal sove til jeg våkner eller 
om jeg skal sette klokka på ring slik at dagen blir lengre. Jeg kan 
snu døgnet slik at det passer sammen med skiftarbeidet til min 
vesentlige yngre ektemake som nok må stå på lønningslista til jeg 
nærmer meg sykehjemsalder (jeg burde kanskje ha tenkt på den 
saken da jeg traff ham for 20 år siden, men hvem gjør vel det når 
han presenterte meg for verdens vakreste frieri!) 

Så – i dag var en av de dagene hvor klokka sto på ring, jeg skal 
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En ualminnelig sprek pensjonist.

ha matkurs og må forberede meg grundig (dere kan jo sjekke face-
booksiden min, Gerds Matglede og gjerne dele med deres venner!) 
Gubben smågleder seg til å få noen ekstra forseggjorte godbiter 
som venter på ham når han kommer sent hjem – lag ekstra mye, 
sa han. Ikke for det, han er nok litt godt vant i den sammenheng, 
jeg har alltid elsket å lage mat, det er min store hobby. Og noen av 
mine kolleger minnes kanskje våre fredagskvelder på jobben der 
det gikk i stormsuppe og hvor lukten av hvitløk fremdeles hang i 
trappegangen mandag morgen. Til glede for noen og til irritasjon 
for enkelte andre! Det hendte til og med at vi fi kk tilfeldig besøk fra 
patruljebilen fra Porsgrunn. De hadde nok en viss peiling på Skiens 
litt spesielle fredagshygge.

Jeg har startet dagen med frokost, te og avisen. Kikker ut på 
fi nværet, konstaterte i går at hagen eksploderer og at det er knop-
per både her og der. Selv kjennes det som om jeg er i knopp! Jeg 
kikker ned i min snart tomme tekopp og må sette på en ny kanne 
til trakting. Den rommer 1,8 liter og den greier vi å tømme i løpet 
av dagen. I tillegg greier vi å nyte et par kopper espresso av bøn-
ner vi maler selv. (Det hender at patruljebilen også kjenner lukta!) 

Jeg har så vidt rukket å bla igjennom avisa, starter merkelig nok 
med dødsannonsene og håper at det ikke står noen kjente navn 
der. En telefon ringer, høfl ig ventet han på at jeg skulle være våken; 
er ikke du på jobb i dag? Jeg er i nærheten og skulle bare sjekke 
om vi kunne ta en prat! Men i dag har jeg fri fra min lille ekstra-
jobb, en liten luksus å kunne forme ukens aktiviteter. Jeg skjønner 
faktisk ikke hvorfor mange ferske pensjonister på død og liv MÅ gå 
ut i full jobb etterpå! Nå er jeg i en alder hvor jeg har det meste 
jordiske gods som jeg trenger. Alt annet som blir nykjøpt og som 
ikke har gått i stykker er jo bare dill og dall og helt uvesentlig! Det 
eneste man ikke kan få kjøpt for penger er fritid og helse og det 
er det som jeg har størst behov for, har ikke dere det? To vennin-
ner har mistet sine spreke foreldre, en annen har endelig fått sin 
far på sykehjem etter mange års innsats fra familien, en fjerde er 
i ferd med å miste sin unge svigerdatter av alvorlig sykdom og en 
12-åring blir trolig morløs innen kort tid. Det er et resymé av en 
ukes telefonsamtaler.

Stopp opp litt og tenk, trekk pusten i dype åndedrag, gå ut og 
kjenn på været, enten det regner eller blåser, si noe pent til en 
kollega eller en venn, du vet ikke hvor lange du har dem. Kanskje 
trenger de å høre noe hyggelig som kun er ment for deres ører! 
Kanskje sliter de med noe som ikke er synlig og trenger en som 
bryr seg!

Ooops, så fort tiden gikk, rekker nok ikke å trene nå, skulle hatt 
styrketrening i formiddag, men jeg kan jo glede meg til spinning-
timen i morgen kl 0915. Instruktøren er fl ink med musikken uten 
at den sprenger trommehinnene, hun er min favoritt. Og nå blåser 
det katter og kaniner ute, trenger ikke gremmes for at sola ikke 
treffer nesen i dag! Jeg får gå på butikken og handle det jeg trenger 
til dagens matkurs, fi nne fram oppskriftene mine og gjøre kjøkke-
net representativt, sørge for at det lukter rent i kåken. Jeg må nok 
forte meg, skal vaske gulv, tørke støv, dusje og vaske håret, fi nne 
fram klærne mine og forklær til kursdeltakerne og…….. puh! Det er 
jaggu meg slitsomt å være pensjonist!

Takk for praten, ha en fortsatt fl ott uke; alle sammen! Ta vare på 
dere selv og noen andre!
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Bok om ledelse – til å bli klok av

Hvem blir vinnere og tapere i morgendagens 
tjenestepensjonssystem?
Bjørn Overaa og Øyvind Røen deltok på heldags seminar om mor-
gendagens tjenestepensjoner på Fafobygget i Oslo torsdag 22. mars. 
En dag hvor kjente økonomer, rådgivere, forskere, LO og NHO drøftet 
muligheter og begrensninger for pensjonsutbetalinger, konsekvenser 
for arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, viste at man ikke blir spe-
sialist på dette området i løpet av et dags seminar.

Arrangør var Pensjonistforbundet, et forbund med 190.000 med-
lemmer. Pensjonistforbundet har over 5000 tillitsvalgte og en adminis-
trasjon med ca 10 ansatte i Oslo jf. pensjonistforbundet.no.
Harald Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet åpnet møtet 
med forbundets fokus på helse, trygghet, økonomi og kultur og med 
mottoet: trygg, livskraft og initiativ. Vi fi kk så et innlegg av forsker i 
Fafo, Geir Veland og leder i Banklovkommisjonen, Erling Selvig. Kom-
mentarer kom fortløpende fra Tor Arne Solbakken, nestleder LO, Svein 
Oppegaard, direktør i NHO, Jan Otto Risebrobakken, direktør i Store-
brand og Jan Aaboen, rådgiver i Pensjonistforbundet. Hele seansen 
omhandlet stort sett privat sektor, og traff ikke helt en stakkars stats-
pensjonist. Men vi fi kk en aha-opplevelse ved at LO har fått AFP inn i 
sine tariffavtaler på toppen av alderspensjonen. Dette medfører at de 
heldige gruppene får mer enn 80 % dekning ved pensjonering. Dette 
var det tydelig at de ikke ville gi slipp på. 

Alle ble sittende i debattpanel, men bare møteleder Jon M. Hippe 
hadde adgang til å stille spørsmål. Tor Arne Solbakken brukte noen 
kraftuttrykk med glimt i øyet mot Oppegaard og NHO. Han reagerte 
kraftig på at NHO skulle ha meninger om hvordan pensjonene skulle 
brukes. Han mente at pengene er del av opparbeidet kapital som er 
satt av til pensjoner som ellers ville bli tatt ut i lønn, «man skal være 
godt bortgjemt i et bøttekott på Majorstua for ikke å forstå de». LO`s 
mål er å sikre alle medlemmer 60-70% pensjon av lønn i privat sektor, 
og opprettholde de gode ordninger vi har i dag i offentlig sektor.

Oppsummert er nye pensjoner mye basert på at arbeidstageren 
sitter med hovedansvaret, mens det tidligere var bedriften og forsi-
kringsselskapet som hadde ansvaret for pensjonssikkerheten. Uansett, 
pensjonskapitalen er preget av risiko som fordeles mellom arbeids-
giver, leverandør og arbeidstaker som igjen reguleres av maktforhol-
dene i arbeidslivet og ved offentlige reguleringer.

Etter lunsj hadde daglig leder i Fafo, Jon M. Hippe og pensjons-
rådgiver Alexandra Plathe i Steenberg og Plathe innlegg. Plathe kom 
med mye informasjon, men hun snakket som en mitraljøse, slik at 
det ikke var lett å nedtegne informasjonen. Hun snakket en god del 
om offentlig pensjon og fokuserte på at hvis man fortsatte å arbeide 
utover pensjonsalder, ville en potensiell statspensjonist ikke få noe 
igjen av sin innbetaling til Statens Pensjonskasse med dagens ordning 
og regelverk. Det var også her noen deltagere med kommentarer og 
en avsluttende paneldebatt. Møteleder Carsten O. Five, rådgiver for 
Pensjonistforbundet ledet paneldebatten med noen spørsmål. Ingen 
av tilhørerne fi kk anledning til spørsmål.

Vi sitter vi igjen med inntrykket av at private arbeidstagere kommer 
godt ut av det dersom de tilhører «fetter Anton»-gruppen, som kan 
arbeide så lenge de orker og samtidig motta alderstrygd og AFP. Stats-
pensjonister vil den dagen de fyller 67 år motta alderspensjon, men 
hvis de tar ut noe av pensjonen på forhånd vil de ikke kunne oppnå 
66% utbetaling totalt etter 67 år. 

I dag er det ifl g. NHO 100 arbeidstakere bak hver 20. pensjonist. Om 
ca. 50 år vil det være 2 arbeidsføre for hver pensjonist. (Jeg minnes 
læreren på 60-tallet som mente at det ville være kun ståplasser igjen 
på jordkloden innen år 2000 Ø.R.) Det er alltid grunn til bekymring.

Flere eldre blir «yngre». Med dette som grunnlag vil det bli en ny 
og større valgfrihet til uttak av pensjon. 60 % av de som går av med 
pensjon kombinerer dette med arbeid. Tidligere hadde vi «utdanning 
– jobb – pensjon». Nå har vi «utdanning – jobb – nyting og yting – al-
derdom», og dermed ønske om større valgfrihet i forhold til pensjon. 
Dette gir et godt marked for pensjonsrådgivere og veiledere for at 
folk ikke skal gå i pensjonsfellene som er der. Fellene har alltid vært 
der, men de er kanskje fl ere nå. Den enkelte må sette seg inn regel-
verket, sørge for gode arbeidsgivere og organisasjoner som ivaretar 
arbeidstakernes interesser. Det er ingen tvil om at vi har et komplisert 
regelverk. I tillegg er skifte av arbeidsgiver mer vanlig med et sett av 
fripoliser med varierende utkomme. Vi vil også ha medlemmer i vår 
forening med de samme utfordringene.

Referert av Bjørn Overaa og Øyvind R.

Hvis du er leder eller mellomleder – eller fl ittig 
maur – og kun skal lese en bok om ledelse, 
foreslår jeg denne: «Klokt lederskap mellom 
døder og dødssynder» av Paul Otto Brunstad.

Ledelse er så mange, og i vårt samfunn hvor man både skal «lage 
ledere» og «utvikle ledere» og har en drøss med lederskapsfi losofi er 
hvor den ene teorien slår den andre ihjæl – og hvor «management by 
walking around» ikke lenger er så populært som før, er Brunstads bok 
en bok som gir svar på sentrale spørsmål, faktisk, og som lærer fra seg.

Å bli leder er ikke lett. Å være leder er heller ikke lett. Men lærer 
man seg noe om mennesker og menneskelige reaksjoner og hva men-
nesker setter pris på, har man i noen grad muligheter for å lykkes.

Noen av oss er skapt til ledelse. Noen er det ikke. Og det er heldigvis 
slutt på at ledere rekrutteres etter ansinnitetsprinsippet. Noen ledere 
går man riktignok glipp av på denne måten, men i trygg forvissning 

Paul Otto Brunstad
Klokt lederskap
Gyldendal Norsk Forlag AS 
279 sider
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Foredrag om kriminalitetsbildet i hovedstaden 
på medlemsmøtet mandag 27. mars 2012

Roger Stubberud, kriminolog 
ved strategisk enhet, Oslo po-
litidistrikt, holdt et engasjeren-
de og informativt foredrag om 
kriminalitetsutviklingen i Oslo. 
Vi spurte om alt var bedre før, 
og hva slags betydning utvik-
lingen har for oss som borgere.

Roger åpnet med å fortelle 
at han ble ansatt på Etterret-
ningsseksjonen i 1999 fordi 
Killengreen var lei av å lese 

rapporter hvor de fl este setningene begynte med «altså». Han ble 
invitert inn i varmen av gode, trygge og varme polititjenestemenn, 
spesielt Reidar Syversen, en politipensjonist han setter stor pris på.

Strategisk enhet skal gi ledelsen og politimesteren i Oslo politidis-
trikt en god og faglig dokumentasjon for sine beslutninger. For tiden 
jobber han med et prosjekt som heter Oslo 2022, hvordan ser Oslo ut 
da? Det er ikke alle forunt å se 10 år i fremtiden, men spennende er 
det. Det man allerede nå kan si er at befolkningsveksten i Oslo er i 
rute, et estimat på 768.000 innbyggere i 2030.

Alt var nok ikke bedre før. Selv om snart hver fjerde anmeldelse 
i Norge skjer i Oslo, har antall anmeldelser sunket fra 100.612 an-
meldelser i år 2000 til 80.136 i 2005, men vi ser en svak stigning 
til 88.073 anmeldelser i 2010. Grunnen til nedgangen er man ikke 
sikker på, forsamlingen hadde nok en oppfatning av at kanskje ikke 
alle forhold ble anmeldt. Selv om narkotikabruk og salg, prostitusjon 
og utenlandske «grupperingers» kriminalitet er synlig i bybildet, slip-
per vi nå voldelige oppgjør i det offentlige rom mellom rivaliserende 
gjenger, og eskalering av pågående konfl ikter. Grunnen til dette kan 
være satsing på den såkalte dialogmodellen som har bidratt til gode 
strategiske valg opp mot de etablerte gjengene. Politiet har likevel 

en utfordring på gjenger som de ikke har noe informasjon om. Dette 
er lukkede samfunn med egen selvjustis som selvfølgelig er og blir 
utfordrende dersom de får utvikle seg fritt.

Utenlandske statsborgere står for veksten av fangetallet, på 10 år 
er antall utenlandske kriminelle tredoblet. I 2010 var hver tredje inn-
satt utenlandske statsborgere, de representerer 120 ulike nasjoner. 
Utenlandske statsborgere fra ulike EU-land har sterk vekst.

Spesielt gledelig er det antall barn og unge (under 18 år) som 
blir registrert for kriminalitet viser nedgang, dette til tross for stadig 
større barn og ungdomsbefolkning. Dette gjelder også for unge gjen-
gangere. Det man ser er at toppalderen for kriminalitet har forandret 
seg. For 15 – 20 år tilbake var den 14 – 16 år, i dag er den 23 – 24 
år. Ungdomsperioden ser også ut til å ha forskjøvet seg frem til 30 
års-alderen. En av grunnene til nedgangen av barn og ungdomskri-
minalitet kan være bruk av sosiale medier. Det er ikke så greit at en 
«million» mennesker og fremtidige arbeidsgivere ser deg opptre som 
en ape på You Tube eller andre sosiale medier. Det blir nok mindre rus 
og kriminalitet med slike fremtidsvisjoner.

Hva som er den største trusselen for oss i bybildet er nok mulig-
heten for å bli utsatt for lommetyver. De siste årene har grovt tyveri 
fra person på offentlig sted utgjort ca 10.000 anmeldelser. Til sam-
menligning utgjorde grovt tyveri fra leilighet 626, og fra villa 432 
anmeldelser i 2010.

Om alt var bedre før er fortsatt et ubesvart spørsmål, det kommer 
vel an på ståsted og livssyn. Undertegnede er evig optimist og tror 
ikke at alt var bedre før. Det er opp til oss om vi ønsker å bidra til en 
bedre fremtid. Det gjelder å følge med, delta, og ta i bruk mulighe-
tene som utviklingen gir oss. I følge forskning gir ny læring sterkere 
hjernebark, og vi beholder det vettet vi naturlig er utstyrt med.

Tusen takk til Roger Stubberud som tok seg tid til å forberede og 
holde foredrag på sin fritid for Oslopolitiets pensjonister.

Øyvind R.

om at disse hevder seg likevel, er det å lede noe man blir kvalifi sert til. 
Enskjønt, der kan man også bomme. Stygt.

«Klokt lederskap» heter altså den boken jeg anbefaler. Jeg vil gripe 
fatt i en setning – som langt på vei angir bokens grunntone, nemlig: På 
side 126 heter det: «Vår selvforståelse utvikles i relasjon til andre». Helt 
riktig. Hvor ellers? Ingen har selvinnsikt i seg selv, med mindre man er 
svært, svært klok – og det er det tilsynelatende få som er, egentlig.

Nei selvforståelse kan læres, men veien kan være lang og tornefull, 
og den som hevder noe annet, er ikke ærlig. Selvforståelse skapes 
gjennom mange nederlag, mistolkninger og misforståelser og skritt for 
skritt begynner man å lære og se «at gjør jeg det på den måten, og 
ikke den, skal i hvert fall ikke det som skjedde forrige gang skje». Der-
for, selvforståelse utvikles i forhold til andre. Klokt!

Brundstads bok bygger på noe så spennende som de klassiske dy-
dene og har det som teoretisk overbygg for lederskapsforståelsen - i 
tillegg til dødssyndene. Det er kanskje ikke så populært å snakke om 
dyder i vår tid, men sannheten er at de holder – de holder i massevis, 
men bevisstheten om dem er ikke så stor. Enn si, hva vet folk egentlig 
om dødssyndene?

I hvert fall, her skapes det et ram-
meverk for ledelse som vanlige men-
nesker kan gripe fatt i og bruke, både i 
forhold til ledelse og i forhold til sitt eget 
liv. Vakkert, enkelt, men samtidig kom-
plisert fordi kunnskapen skal brukes. Det 
er det som gir ledelse!

«Klokt lederskap» gir jeg en skin-
nende blank femmer. Det er svært få 
ting som når opp til en blank sekser. 
Paul Otto Brunstad som er doktor theol 
arbeider mest innen Forsvaret, men han 
har skrevet en rekke bøker som vi andre 
kan ha både nytte og glede av. 

«Klokt lederskap» er en meget god begynnelse dersom man vil lære 
mer både om seg selv og andre. Boken anbefales på det varmeste.

Jørn-Kr. Jørgensen
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Årsmøte hos Hordalensmennene:

Teori må kombineres med praksis 
i lederutdannelsen
Den 15 og 16 mars 2012 avholdt Hordalensmennenes Pen-
sjonistlag sitt årsmøte på Brakanes Hotell i Ulvik. 32 av med-
lemmene møtte opp – d.v.s. noe over 50% av medlemsmas-
sen.

De vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og kontingenten både 
til laget og til Politiets Pensjonistforbund ble diskutert. Medlem-
mene var enige i at når det ble betalt et såpass stort beløp inn 
sentralt, måtte man kunne forvente at våre sentrale tillitsmenn 
fremmet våre pensjonisters krav med tyngde, som avstedkom 
gode resultater.

Brakanes hotell er etter sted og forhold et rimelig stort hotell med 
fi ne rom og en fl ott konferanseavdeling. Prismessig konkurrerer 
de godt med de fl este andre hoteller – mat og service er meget 
god og ingen av medlemmene hadde negative tilbakemeldinger.

Kasserer Samson Håland fra Øystese ønsket ikke gjenvalg og som 
ny kasserer ble valgt tidligere lensmann i Voss – Kåre Rykke. Leder 
Harald Andersen og nestleder Åse Midtun tok gjenvalg.

Etter middag fi kk vi eget lokale hvor kaffe ble inntatt og vi gjen-
nomførte åresalg med fl otte premier, mange levert av medlem-
mene og mange var også produsert av dem. Under kaffen ble 
der fremført mange gode historier fra medlemmenes tjenestetid 

i etaten, latteren satt løst og hjertelig – stemningen var så god at 
man glemte både tid og sted.

På den etterfølgende fredag holdt lederen av Norges Politileder-
lag, avd. Hordaland - driftsenhetslederen i Bergen Vest – politiin-
spektør Tore Salvesen, et utmerket foredrag hvor han fortalte om 
overgangen fra Norges lensmannslag til Norges Politilederlag og 

begrunnet dette for våre medlemmer på en 
meget god måte. Videre ga han en utmerket 
orientering om dagens tjeneste, hva samfun-
net krevde og ikke minst om de mange nye 
utfordringer opp mot bemanning og økonomi, 
dagens arbeidstidsbestemmelser og de ut-
fordringer etaten har for å betjene beboerne 
og ikke minst levere gode produkter videre til 
samfunnet for øvrig.

Flere av våre medlemmer var nok noe skep-
tiske når det gjelder om krav og utdannelse 
etter dagens norm. Meget og god teori er vel 
og bra – men den må kombineres med praksis, 
menneskekunnskap og god kundebehandling. 
De fl este var ganske sikker på at lensmanns-
modellen, straksetterforsking og nærpolitimo-
dellen, med den utviklingen og kurs man i 
dag praktiserer, om noen år dessverre kan bli 
historie. Ingen var i tvil om at dette ikke ville 
gagne våre beboerne i by og land.En del av medlemmene under kaffepause.

Introduksjonen lederen gir i forbindelse med Tore Salvesens 
foredrag.
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En tankevekkende oppmuntring
På et sykehus et sted i verden, lå to alvorlig syke eldre menn 
sammen på dobbeltrom. En av dem fi kk mulighet til å sitte 
oppreist en time hver dag for drenering av lungene. Hans seng 
var plassert nærmest det eneste vinduet i rommet. Den andre 
mannen kunne ikke sitte oppreist pga. andre plager, så han lå 
fl att hele tiden. 

Mennene snakket med hverandre stort sett døgnet rundt. De snak-
ket om sine familier, koner, barn og barnebarn, hjemmene sine, 
arbeidet, tiden i militæret og ferieturer. De brukte tiden til å dele 
tanker om alt de hadde opplevd og elsket i løpet av livet.

Hver ettermiddag ble den ene av dem reist opp i senga for 
drenering av lungene. For å få timen til å gå, så beskrev han for 
romkameraten sin han alt han kunne se der ute. Mannen som lå i 
den andre sengen begynte å leve og ånde for denne ene timen der 
hvor hans verden for en stakket stund kunne bli utvidet og beriket 
av de levende beskrivelsene av verden utenfor.

Fra vinduet kunne man se en vakker park ved en stille innsjø. I 
sjøen svømte det ender og svaner, mens små barn løp rundt i par-
ken og større unger lekte med sine modellbåter i sjøen. I parken 
spaserte det unge forelskede par, arm i arm mellom fargespraken-
de blomsterbed. På den andre siden av innsjøen kunne man skimte 
silhuetten av de høyreiste bygningene i byen. I løpet av den tiden 
da den ene mannen satt oppreist og beskrev alle detaljene, lå den 
andre mannen i sin seng med lukkede øyne. Han kunne levende 
forestille seg alt det vakre som ble beskrevet.

En varm ettermiddag passerte det en parade nede ved parken. 
Selv om lyden ikke kunne høres inn til rommet, så beskrev den 
sittende mannen de passerende musikantene og jublende folke-
mengdene så godt, at den andre mannen kunne forestille seg 
både musikken og de glade menneskene i sitt hode.

Dager og uker gikk. En morgen da sykepleieren kom inn for å 
gi mennene sin morgenvask, fant hun mannen nærmest vinduet 
død. Han hadde fredfylt sovnet inn i løpet av natta. Hun ble trist 
over at mannen hadde sovnet inn, men tilkalte kollegene for å 
hjelp med å fl ytte den døde kroppen til et annet rom. Senere på 
ettermiddagen, da det passet seg sånn, spurte den andre mannen 
høfl ig om ikke han kunne få plassert sengen sin nærmest vinduet. 
Sykepleieren var glad for å kunne hjelpe, og sengen ble fl yttet 
bort til vinduet. Hun rigget til sengeryggen slik at mannen med 
litt anstrengelse kunne titte ut av vinduet selv. Da hun gikk, kavet 
mannen seg opp mot vinduskarmen. Med store smerter i kroppen 
klarte mannen endelig å se verden med egne øyne.

En grå murvegg var alt som møtte øynene hans.
Mannen undret seg over hva som hadde fått kameraten til å 

beskrive en sånn fargerik og levende verden for ham. På kvelden 
fortalte han sykepleieren om sin undring over romkameraten som 
nettopp var gått bort. Pleieren fortalte at mannen faktisk var så 
godt som blind, og at han nok ikke en gang kunne ha sett den grå 
muren.

«Kanskje han bare ville muntre deg opp?», spurte pleieren.

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) er en fri og uavhengig lands-
omfattende organisasjon med formål å sikre politiets og lensmanns-
etatens historie. 

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for å ta vare på 
politi- og lensmannsetatens historie. NPHS bidrar i dette arbeid, og 
mottar økonomisk støtte fra departementet, gjennom Politidirektor-
atet. NPHS samarbeider med Norsk Rettsmuseum (NRM) i Trond-
heim, som har ansvaret for museal dokumentasjon i justissektoren.

Som medlemmer i selskapet kan opptas enkeltpersoner og virk-
somheter så vel innenfor som utenfor politi- og lensmannsetaten.

Det kunngjøres inntil 3 stipend på kr 10.000,- som etter søknad 
kan tildeles medlemmer, og hvor formålet er å sikre politiets og lens-
mannsetatens historie. Stipendet kan brukes til reiser for å innhente 
informasjon fra personer og miljøer, eller for å studere dokumenter, 
bilder og gjenstander av betydning for politihistorien, slik at dette 
kan systematiseres og formidles på en hensiktsmessig måte til med-
lemmene og i samfunnet for øvrig. 

Søknad om medlemsstipend med plan for bruken av stipendet 
må være NPHS i hende innen 1. september 2012, fortrinnsvis på e-
post. 

Det må sendes en stipendberetning innen 1. april 2013, gjerne i 
form av en artikkel som kan publiseres i selskapets årsskrift.

Norsk Politihistorisk Selskap – NPHS, Postboks 8163 Dep, 0034,
e-post: polhist@online.no eller post@nphs.no

NPHS Medlems-
stipend 2012

Ønskes kjøpt
Jeg jobber som etterforsker i Follo politidistrikt, ved Indre Østfold 
politistasjon. Privat samler jeg på gamle våpen og er nå på utkikk 
etter en mauser av den typen som ble solgt ut til politiansatte 
for en del år siden. Dette er den såkalte «berg-karabinen» 
som er merket med «POLITI». Kaliberet er 7,92mm. 
Mvh Stian Gravdahl, Askim. Tlf 916 88 679.
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Jan Gunnar Bøe ny formann 
for Bergenspensjonistene

18

Årsmøtet for politipensjonistene i Bergen og Hordaland ble av-
holdt den 22.2.2012 kl 1830 i Bergen Sentrum politistasjons kan-
tine.

Hele 44 medlemmer deltok, noe vi må si oss godt fornøyd med. 
Mange «ferske» pensjonister møtte, og det er svært gledelig.

Årsmøtesakene gikk sin gang uten den store debatten, men fl ere 
av medlemmene tok til orde under de enkelte postene. Både års-
beretning, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Valgkomiteens formann Svein Frøyland. la frem sitt enstemmige 
forslag til nytt styre. Leder Aug. J. Moldestad hadde frasagt seg 
gjenvalg, og valgkomiteen foreslo Jan Gunnar Bøe som ny leder. 
Tove Lian Mathisen var foreslått som nytt styremedlem. Forøvrig 
var det forslag på gjenvalg av det øvrige styret. Alle kandidatene 
ble valgt med akklamasjon.

Det nye styret ble som følger:
Leder Jan Gunnar Bøe
Nestleder/sekretær Arne Vardøy
Kasserer Roald Korsøen
Dataansvarlig Harald Antun
Styremedlem Eva Mohn og Tove Lian Mathiesen
Varamedlem Osvald Norvik

Den nye lederen Jan Gunnar Bøe takket for tilliten. Videre takket 
han avgåtte leder Aug. J. Moldestad, Gusten, for en formidabel 
innsats for pensjonistlaget. Gusten har vært med i styret i pensjo-
nistlaget i 22 år, og de siste 16 årene har han vært leder for laget, 
en innsats det står stor respekt av. Dette gjenspeilet seg også 
på landsmøtet i Kristiansand hvor Gusten ble tildelt HM Kongens 
fortjenestemedalje i sølv.

Etter takketale og gaveoverrekkelse, var det servering av smør-
brød og kaker til kaffen.

Arne Vardøy, sekretær

August j. Moldestad og fru Esther takker for seg etter 22 år i spissen for pensjonistlaget i Bergen.

NUMMER 2 ! 2012
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Dickie Dick Dickens i Norge
Selv om fenomenet Dickie Dick Dickens var Radioteaterets 
største suksess gjennom tidene, er bøkene om denne gang-
steren utgitt på tysk og engelsk, men aldri før på norsk. Ra-
diohørespillene er riktignok kommet ut på kassett og CD. I 
perioden 1962–76 ble det laget 53 episoder av denne krimi-
nalsatiriske fortellingen om denne lommetyven fra Chicago, 
som startet sin virksomhet i byens bananselgerstrøk.

De to tyske forfatterne Rolf og Alexandra Becker laget for tysk 
radio i 1952 serien «God aften, mitt navn er Cox!». Samme duo 
skrev senere radiokrimseriene om Dickie Dick Dickens. I 1954 var 
NRKs Paul Skoe, den gang lydtekniker i hørespill, på en studietur 
til Norddeutscher Rundfunk i Hamburg. Her traff han Rolf Becker 
som fortalte om hørespillene. 

Det var en av Norges fremste scenekunstnere, Frank Robert, som 
var Dickie Dick Dickens i Radioteateret. Selv om han spilte mange 
roller i sin karriere, er det rollen som denne gangsteren folk fl est 
vil huske ham for. I 1960-årene var Frank Robert rett og slett en 
kjendis på grunn av radioserien. Gatene var nemlig folketomme 
da Dickie Dick Dickens gikk på lufta. Randi Nordby Johnson ble 
også husket best for sin rolle som Dickie Dick Dickens kjæreste, 
Effi  Marconi.

Radioteateret har, etter at den siste innspilling skjedde i 1976, 
sendt mange repriser og serien har fått et videre liv på kassetter, 
CDer og på MP3. Noe egentlig nytt skjedde ikke før 17. mars 2011 
da Oslo Nye Teater hadde urpremiere på sitt teaterstykke om Dic-
kie Dick dickens på Centralteateret i Akersgaten i Oslo. Forestillin-
gen ble møtt med stormende applaus og gode anmeldelser i avi-
sene. Det var samme var tilfellet da Riksteateret i august samme 
år la ut på turné. Forestillingen ble satt opp 50 steder i Norge – fra 
Lyngdal i sør til Alta i nord. Johannes Joner var en karaktersterk 
Dickie Dick Dickens, mens Monica Hjelle med overbevisning spilte 
Effi  Marconi.

«Dickie Dick Diclens – Den farligste mannen i Amerika» er nå, i ja-
nuar 2012, den første boken om denne helten fra Chicagos under-
verden som er kommet på norsk. Den er oversatt fra tysk (bokens 
originalspråk) av Steinar Gil, som ble nominert til Bastianprisen 
for sin oversettelse av Vasilij Grossmans Liv og skjebne, den store 
romanen fra slaget om Stalingrad. Boken er utgitt på norsk av for-
laget Historie & Kultur, etter avtale med forfatteren Rolf A, Becker. 
som er blitt kjent som spesialist på muntre kriminalhistorier. Han 
sier selv: «Jeg er underholdningsforfatter. Og om jeg tar fatt på et 
alvorlig tema, lykkes jeg for det meste med satire.»

Rolf Becker, som ble født i London i 1923, arbeidet etter andre ver-
denskrig for Norddeutscher Rundfunk og for BBC som programre-
gissør og programforfatter. Siden 1953 har han arbeidet som for-
fatter. Sammen med sin hustru Alexandra (født i Hamburg i 1925) 
skrev han inntil hennes død i 1990 i Bad Wiesse fl ere suksessfulle 

romaner, fortellinger, 
høre- og fjernsynsspill. 
Etter hennes død skri-
ver han under navnet 
Rolf A. Becker. Han bor 
nå i den tyske byen 
Weissach, litt nord for 
Stuttgart.

FYNDORD
Folk vil kanskje glemme hva du sa og gjorde, 
men ikke hvordan du fi kk dem til å føle seg.

Ingenting er mer irriterende enn folk som bare 
fortsetter å snakke når du avbryter.

Eva Hasseldokk Kølbel er ny 
forsikringskontakt i «If» etter Terje 
Bullen som slutter i september i år. 
Kølbel jobber som salgssjef I If 
Allianser og overtar gradvis etter 
Terje Bullen. Eva Hasseldokk Kølbel 
har jobbet i selskapet siden 1980, 
hovedsakelig med salg, markeds-
føring og samarbeidsavtaler.  

– Jeg ser fram til å få Politiets 
Pensjonistforbund som samarbeid-
partner, sier hun i en kommentar til 
Politipensjonisten. 
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Var den første nordmannen et troll 
og var han fra Vestlandet?
Av Eiliv Lønningen

Som gammellensmann 
med etterhvert mye fritid 
og en PC innen rekkevidde, 
er det lett å la fantasien og 
virkelysten få et visst spil-
lerom. «Wikipedia» inne-
holder det meste av både 
det som er vitenskapelig 
bevist, og det som folks 
frie fantasi setter på trykk. 
Der kan man fi nne mye å 
lese av både det ene og 
det andre. Noe av det som 
er gjengitt nedenfor er 
hentet derfra.

Historien som jeg nå skal 
fortelle er litt sant. Det som 

måtte være usant får leseren selv fi nne ut av. 

Troll har røtter i norrøn mytologi, og de var skikkelser som kunne 
være både små og store. De var helst stygge med langt og uryd-
dig hår og de var kledd i rufsete skinnklær. De hadde en glupsk 
appetitt der de bodde i skoger og i huler på fjellet. I gammel tid 
var det mange som trodde at personer som forsvant ute i naturen 
og på fjellet var bergtatt av trollet. I det hele tatt – et troll var noe 
som vi mennesker helst ikke skulle ha befatning med. 

Det var også de som trodde at huldre var barn av slike bortkomne 
menneskekvinner og troll. En måte å sjekke dette på når man 
møtte ei vakker kvinne på fjellet eller i skogen, var å løfte på 
stakken hennes for å se om hun hadde hale. Smelte hun til en slik 
vandringsmann, var hun garantert ikke ei hulder.

Den eldre steinalder
Det er en kjent sak at i riktig gammel tid, for godt over 8000 år 
siden, var deler av Nordsjøen tørt land. Det såkalte Doggerland 
strakte seg fra den engelske østkysten mot Danmark, Holland og 
videre nordover til Vikingbanken. På dette landområdet var det 
et rikt dyre- og planteliv der det bodde mange mennesker. Der 
var innsjøer, elver og høyder som den nåværende Vikingbanken 
utenfor vestkysten av Norge. Nyere forskning viser at det rant ei 
ca. 600 brei elv langsetter Doggerland.

Da den fl ere hundre meter 
tykke iskappen på fastlandet 
smeltet, begynte landmas-
sene å stige samtidig som 
Doggerland sank og ble 
oversvømmet. Dette Nord-
sjøkontinentet ble etterhvert 
borte under havoverfl aten. 
Den nåværende Vikingban-
ken framsto trolig en stund 
som ei øy.

Hva skjedde med mennes-
kene som hadde befolket dette området? Helt sikkert ble de nødt 
til å søke nytt land. Det nærmeste var kyststripen fra nord/vest 
landet og sørover. Både de og mange av dyrene, som reinsdyr, 
tok seg østover til kysten som nå var begynt å bli fri for is. De 
hadde forlengst utviklet skinnbåter og avstanden inn til fastlandet 
var overkommelig. Kanskje bodde det på samme tid fl ere tusen 
mennesker både på den nåværende Vikingbanken og inne på 
fastlandet.

Mengden av funn fra steinalderen langs Vestlandskysten, tyder 
på at områdene var rikt befolket. Dette er ganske logisk da Golf-
strømmen, som kom inn fra sør og vest med temperert sjøvann, 
gjorde at temperaturen steg ganske raskt.

Slik gikk livet i årtier. Isen trakk seg lenger og lenger tilbake og 
avdekket mer og mer land. Folk levde i overfl od med jakt og fi ske 
og med en temperatur som ble mer og mer behagelig. Kanskje 
reiste de på besøk til sine venner og slektninger i vest der havet 
ennå ikke hadde slukt alt landskapet. Men til sist var hele Dog-
gerland borte. I lavoene sine, skinn trukket på smekre trestenger, 
satt de eldre om kveldene og fortalte barna om livet som hadde 
vært der vest.

Disse menneskene var trolig litt mindre og mer breivokste enn 
det som vi er nå. De bodde helt nede ved sjøkanten, som på Vest-
landskysten var 11 meter høgere enn nå. Her kunne de jakte på 
både stor- og småvilt. De kunne fi ske, samle skjell og muslinger. 
I skogene var det mye løvtrær, som sikkert gav dem nøtter. I my-
rene langs kysten fi nner vi fortsatt røtter av eiketre fra den tiden.

Etter hvert som isen trekte seg tilbake i sør og øst, etablerte 
det seg mennesker også der. Disse var nok også i begynnelsen 
fangstfolk, men de hadde kanskje et annet utgangspunkt og 

Artikkelforfatteren Eiliv Lønningen.
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snakket et annet språk enn «vestlendingene». Trolig kom de fra 
Hamburgområdet og fra østlige områder. Det er kanskje disse vi i 
dag nedstammer fra?

Den store katastrofen
En gang for ca. 8200 år siden, undersøkelser tyder på at et har 
vært på høsten, skjedde en største katastrofen som noen sinne 
har rammet landet vårt og Europa. Ved Storegga hadde det samlet 
seg en morene etter den siste istiden, som var på størrelse med 
hele Danmark. Kanskje på grunn av et jordskjelv, raste hele denne 
mengden med leire, sand og grus ut i Storegga. Dette skapte en 
tsunami som lot seg merke i hele Nordsjøbassenget. Fortsatt fi nnes 
det tydelige spor etter den både i Norge, Skottland og Shetland.

Man kan bare forstille seg hva som skjedde her hos oss. Vi går 
ut ifra at havnivået på Vestlandskysten var 11 meter høgere enn 
i dag. Og så kom det en fl odbølge på kanskje rundt 15-20 meter 
i tillegg til denne. Noen steder ble fl odbølgen enda høyere. Da 
var det ikke mye av den ytterste kyststripen, der det bodde mye 
folk, som var tørt. Etter at monsterbølgen hadde passert, slo den 
tilbake med trolig like stor kraft.

Det er lite trolig at så mange, som bodde langs kysten, slapp unna 
med livet i behold. Vi fi nner i dag ganske mye redskaper av fl int 
og forskjellige steinslag spredt i terrenget fra 11 meter over havet 
og høyere. Redskapene ville ha vært for verdifulle til at de bare 
ble kastet. Jeg bor ved kysten, og har selv funnet mye av dette 
liggende helt opp i dagen.

Hva skjedde med de som overlevde?
De hadde nok hørt fra sine forfedre om oversvømmelsene som 
skjedde på Doggerland. Nå skjedde det igjen. Da var det bare en 
ting å gjøre, og det var å komme seg vekk fortest mulig og dra 
innover til fastlandet der det var isfritt. Spesielt på Hardanger-
vidda fi nnes det bevis på bosetting og jaktinnretninger fra stein-
alderen. Det var reinsdyr, trolig opprinnelig fra Doggerland, som 
var hovedkilden for kjøtt.

Som nevnt var det nok ikke så mange som overlevde tsunamien. 
De få som overlevde tok bolig i huler, under hellere og i lavoene 
sine. De kledde seg i skinn og hadde langt og uryddig hår og 
skjegg. De var sikkert også delvis svarte av sot og dyrefett. De såg 
med andre ord ut som noen troll.

Grunnlaget for å overleve som befolkning var nok heller dårlig. 
Kanskje på grunn av degenerering døde de ut etter noe hundre 
år. Det skal ikke være funnet gener, som kan stamme fra denne 
folkegruppen.

Myten om trollet
For noen år siden hadde svenskene et TV-program kalt «Helle-
risterne». Der ble den nevnt at myten om trollet kunne stamme 
fra de første steinaldermenneskene. Man kan tenke seg hvordan 
de hadde det disse få overlevende etter den store tsunamien. De 
bodde under kummerlige forhold og skjønte etterhvert at de var 
i ferd med å dø ut.

De som innvandret fra øst og sør kom kanskje i sporadisk kontakt 
med de «ville» vestlendingene. Kanskje, for å skaffe nytt blod, 
kidnappet de kvinner fra øst-og søringene. I det hele tatt er det 
lett å tenke seg at omtalen av disse som levde i fjell- og skoger 
ikke var så positiv. De såg ut og de oppførte seg som noen vill-
menn. 

Asbjørnsen og Moe samlet myter og segn, som hadde overlevd i 
generasjoner. Kanskje det er en snev av sannhet i disse eventyr-
ene om tusser og troll. Kanskje de var de første nordmennene og 
kanskje de kom fra den lange vestkysten vår.

FYNDORD
Livet er som et piano. De hvite tangentene er lykke-
lige stunder, og de sorte tangentene er triste stunder. 
Men husk; du må spille på begge fargene for å skape 
vakker musikk.

Et oppmuntrende ord i rette tid kan være vende-
punktet for en som strever.

Det er bedre å gi en hjelpende hånd enn en 
anklagende fi nger.



POLITIPENSJONISTEN

Sprell levende bok om Det hvite hus på norsk!

Når det kommer en bok om Det hvite hus på norsk, er det grunn 
til å åpne øynene for alvor. Dette er ikke hverdagskost, men pro-
fessor emeritus i Nord-Amerikastudier, Ole O. Moen, har gjort det 
og kommet meget godt fra det. I denne boken er det både alvor 
og skjemt. Dette er Moens fjerde bok om amerikanske forhold på 
noen få år.

Foruten at boken tar for seg store deler av historien om Det hvite 
hus på Pennsyl-vania Avenue i Washington DC, presenterer Moen 
på noen få sider en meget kortfattet og instruktiv måte Amerikas 
44 presidenter. 
Historiene han forteller om Det hvite hus strekker seg fra første 
gang det ble tatt i bruk 1. november 1800 av presidentt John 
Adams og fram til våre dager med president Barack Obama. Ho-
vedvekten ligger selvsagt på presidentene og deres arbeid og 
møter med ulike mennesker fra de forunderligste himmelstrøk, 
men også Amerikas førstedamer skrives inn i historien og kaster 
på sin måte glans over det hele.
To kapitler fanger nordmanns øyne spesielt, nemlig kapittel 14 

med overskriften «Nordmenn i Det hvite hus» og kapittel 15 
«Muntre, snurrige, dystre og festlige anledninger i The President`s 
Mansions». La oss ta det siste først.

Her fortelles det «med hånden på hjertet» at det spøker i Det 
hvite hus. Det fortelles sogar at mange, svært mange, har sett 
tidligere presidenter og ansatte spøke i korridorene – og vist seg 
for enkelte ved spesielle anledninger. Man kan selvsagt trekke på 
smilebåndet av dette og konkludere med at det både er «opp-
spinn» og «tull» – og kanskje også det vi populært kaller «ner-
ver». Men for den som har opplevd dette, er det alvorlig og sant 
nok. Det er det som gjør hele forskjellen med slike historier, og 
de tvinger seg inn i skjæringspunktet mellom fantasi og virkelig-
het. Og når sannheten skal dømme dette, er det vanskelig å si 
verken ja eller nei. Det handler nemlig om noe så personlig som 
tro – og troen er det vanskelig å gjøre noe med for selv den mest 
beleste vitenskapsmann. Den er det faktisk bare å godta. Og er 
det ikke sant at det spøker i Det hvite hus, er det i hvert fall godt 
fortalt i Ole O. Borgens fl otte bok som er rikt illustrert med både 
fotografi er og tegninger.

Så kapittel 14 om nordmenn i Det hvite hus. Her forteller det om 
norske politikere som har kommet og gått. Svært humoristisk tar 
Ole O. Moen oss med gjennom denne historien. Det er artig å lese 
om den norske statsministeren Oddvar Nordli (A) som besøkte 
Det hvite hus ikke mindre enn tre ganger mens Jimmy Carter var 
president og den norskættede Walter Mondale fra Mundal i Sogn 
visepresident. Odvar Nordli forteller: «Jeg ble fortalt at visepresi-
dent Walter Mondale tok seg av Norge, mens Jimmy Carter tok 
seg av resten av verden!»

En slik historie setter avgjort en spiss både på storpolitikken og 
når historien om Det hvite hus skal fortelles. Morsomt, Ole O. 
Moen!

Jørn-Kr. Jørgensen
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Kåre ble stoppet i rutinekontroll av UP og politimannen 
registrerte at det ikke fantes speedometer i bilen. 

– Hvorfor har du ikke speedometer i bilen? spurte han. 
– Jeg trenger ikke speedometer, svarte Kåre. 
– Men hvordan kan du vite at du holder fartsgrensen da? 
– Det er ingen problem, sa Kåre. 
– Ved 50 km/t rister rattet, ved 60 km/t rister dørene, 
   ved 70 km/t rister setene, og ved 80 km/t rister 
   løstennene. :))
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Noen enkle regler for skikk og bruk

FYNDORD
Et sted på jorden fi nnes det alltid en soloppgang.

Vet du hva kalorier er...?? Små uhyrer som lusker rundt 
om natta og syr inn klærne dine mens du sover... 

Med kritikk kan man oppnå noe, med oppmuntring 
enda mer.

Det umulige blir fort mulig, når du bruker de mulig-
hetene du har.

Det gjør ikke vondt å glede andre mennesker.

Ingenting er mer irriterende enn folk som bare 
fortsetter å snakke når du avbryter.

Se alltid på dine egne fotspor før du  påpeker andres 
feil og mangler.

Det spiller ingen rolle hvor mange åndedrag du tar, 
men hvor mange øyeblikk som tar pusten fra deg....

Skikk og bruk går aldri av moten. Her trykker vi noen enkle 
kjørregler som gjør det litt enklere å manøvrere seg i som-
merens selskapsliv.

Borddamen sitter alltid 
til høyre for mannen.

Trekk gjerne ut stolen 
når borddamen skal 
sette seg, men ikke så 
langt at hun faller...

Vertinnens bordkava-
ler skal ifølge skikk og 
bruk takke for maten, 
men dette avvikes det 
fra.

Begynn alltid å spise med bestikket som ligger lengst ut fra taller-
kenen, og spis deg innover ettersom rettene kommer på bordet.

Glassene settes i den rekkefølgen de skal drikkes av.

Er det mange glass ved bordet, og det utbringes en skål, skal du 
skåle med samme glass som den som utbringer skålen.

Når man skåler, skal man se den man skåler med inn i øynene. 
Her syndes det mye.

Nordmenn har en hang til å «klamre» seg til glasset. Man skal 
alltid holde glasset i stetten og aldri løfte det høyere enn til nesen.

Det er en grei regel at man ikke begynner å drikke ved bordet før 
verten har ønsket velkommen.

Blir du servert en cocktail før middag, setter du glasset fra deg – 
selv om du har litt igjen – når du går til bords.

Servietten er til for å brukes. Menn kan henge den i skjortehalsen 
(for å beskytte slipset), men det ser ikke særlig lekkert ut. Legg 
den heller i fanget. En serviett skal aldri legges på bordet, men på 
stolen, når du reiser deg.

Liker du ikke maten som blir servert, ikke lag noe nummer av 
det. Spis det lille du eventuelt liker.

Til alle norske menn: Når fi ndressen er på, husk at skoene skal 
stå i stil til antrekket.



Med If Superforsikring får du 
leiebil som er akkurat like 
stor som din egen.

7841_a Inhouse N
O

I samarbeid med:

20 %  ra!"#t  

All
e P

PF-medlemmer får 

på bilforsikring

www.if.no
Telefon 02400


