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Tap av kjøpekraft – splitt og hersk
Årets trygdeoppgjør ble en meget stor 
skuffelse for pensjonistene! For første 
gang etter pensjonsreformen i 2011 ble 
trygdeoppgjøret lavere enn prisstigningen – 
dvs. at alderspensjonistene tapte kjøpekraft. 
Selv om beløpet ikke var stort, vil summen av 
underreguleringer og nå med tap av kjøpekraft, 
slå meget uheldig ut på sikt!

I forbindelse med pensjonsreformen i 2011 
ble det innført en reguleringsmetode uten 
overgangsbestemmelser. Reguleringen/under
reguleringen består i at med virkning fra 1. 
mai hvert år økes grunnbeløpet (G) med 
lønnsveksten. Alderspensjonen fra folketrygden 
økes med veksten i grunnbeløpet fratrukket en 

fast faktor på 0.75%. Dette kalles underregulering av pensjonen. Det kom også en 
ny forskrift som endret praksis. Forhandlingsretten ble erstattet med drøftingsrett. 
Siden 1982 har Pensjonistforbundet forhandlet og siden 2011 drøftet trygdeoppgjøret 
med regjeringen. Reguleringen kan dermed fastsettes selv om partene er uenige. 
Resultatet går ikke lenger til Stortinget for endelig fastsettelse. I pensjonsforliket 
mellom staten, organisasjonene og Stortinget tok Pensjonistforbundet en klar 
avstand til innføringen av underreguleringen! 

I trygdeoppgjøret for 2014 hadde Pensjonistforbundet og SAKO samarbeidet (inkl. 
PPF) for første gang i drøftingene, møte med en minister som vi visste var enig med 
oss i at avkortningen på 0.75% på løpende pensjon burde fjernes. Forventningene 
var særlig store siden FrP i en årrekke hadde lovet å fjerne underreguleringen om 
de kom til makten. Forventningene ble ikke innfridd! I forskrift av 5. desember 
2014 foretok statsråden dessuten en utvidelse av drøftingsretten slik at flere 
organisasjoner kunne delta i framtidige trygdeoppgjør.

I trygdeoppgjøret for 2015 som endte med tapt kjøpekraft for alderspensjonistene, 
var det kun Pensjonistforbundet og SAKOsamarbeidet og LOP (Landslaget for 
offentlige pensjonister) som nektet å skrive under avtalen!

Med forskriften av 2014 har statsråden klart fått synliggjort at med flere forbund 
med drøftingsrett, ble pensjonistenes fremste representanter splittet i synet på 
resultatet av årets trygdeoppgjør. I det fremlagte forslag til statsbudsjett for 2016, 
går det tydelig fram at regjeringen planlegger et nytt trygdeoppgjør med tap av 
kjøpekraft for pensjonistene!

Det som har vært slagordet innen våre fagforeningsrekker, er SAMHOLD ER VÅR 
STYRKE. Vi har i trygdeoppgjøret fått kraftig demonstrert det motsatte! Vårt gode 
velferdssamfunn er bl.a. tuftet på styrken til organisasjonene. Medlemsoppslutningen 
er i denne sammenheng meget viktig og PPF kan rose seg med over 3500 
medlemmer, hvorav vel 400 nye i 2015! Sammen med Pensjonistforbundet og SAKO 
samarbeidet er vi godt over 200000 medlemmer. Jeg vil derfor vise til samlingen av 
forbund i hovedsammenslutninger og at disse igjen i vanskelige saker står sammen. 
Dette er et eksempel som pensjonistforbundene snarest bør ta lærdom av!

Dersom vi står sammen, kan vi ha en reell mulighet til å stoppe den ensidige 
negative utviklingen i vår velferd  vi må opptre samlet og omforent når vi møter 
regjeringen! 

På vegne av forbundsstyret takker jeg både våre tillitsvalgte for utmerket innsats 
lokalt i 2015 og våre samarbeidsparter for nok et godt samhandlingens år!

Til tross for tapt kjøpekraft vil vi ved disse tider ønsker hverandre både en RIKTIG 
GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Kyrre Stenbro, 
forbundsleder

Kyrre Stenbro.
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Det er lett å bli sentimental ved juletid. Vi har alle gode, vonde og 
sikkert også såre minner fra en svunnen julefeiring hvor noe kanskje 
gikk galt og at den som burde ha sett både deg og meg, ikke så 
oss. Det er ikke noe å gjøre med det. Vi er voksne mennesker som 
både har modenhet og forståelse, og vår oppgave er å leve videre 
og sørge for at vi gjør vårt beste for å få til livet der vi er. Fordums 
julefeiringer er minner.

Jeg knytter disse ordene til dette bildet fordi det er et av det 
vakreste bildene jeg har sett. Hun og han. Han døende; hun levende 
opptatt av at han skal ha det bra. Se på blikket hennes. Som en hauk 
følger hun med. Se hånden hennes. Varsomt rører hun han med 
fingerspissene. Dette bildet viser kjærlighetens evangelium bedre 
og tydeligere enn noe annet – at vi skal elske hverandre.

I høst kom det ut en bok av den norske legen Audun Myskja. Han 
har intervjuet døende mennesker og forteller at det de fleste angrer 
på var at de ikke sa mens det ennå var tid til sine nærmeste: ”Jeg 
elsker deg!”

Man skal selvfølgelig ikke si noe så følelsesladet til alle og enhver 
for da mister det sin kraft, men når vi gjør opp status og alvoret får 
tak i oss og ettertanken slår inn, er det nok noen flere av oss vil si til 
både foreldre, ektefeller, barn, barnebarn. ”Jeg elsker deg.” Vakrere 
uttrykk finnes ikke.

Kjærlighetens evangelium handler om at vi tar hverandre på alvor 
og tar vare på hverandre mens vi har hverandre. Siden er det for 
seint. Vi kan aldri nå dem som er borte fra jordens overflate. Det vi 
vil si og gjøre, må vi si og gjøre mens det er tid. Det gjorde kvinnen 
på dette bildet.

Kjærlighetens evangelium har en underlig dynamikk. Når det prakti
seres reflekterer det tilbake. Det er det som en meningen – og det 
er helt gratis.

Julaften i fjor var jeg på en institusjon for fortvilede mennesker. 
Noen satt satt der nesten apatiske, uten smil og uten glede. Da jule
nissen kom og trekkspilleren spilte Alf Prøysens ”Musevisa”, våknet 
noe og det ble liv og røre. ”Musevisa” kalte frem minner fra en 
nærmest svunnen tid. Sangen handler om forventning og glede…
og om kjærlighetens evangelium.

Slik er det. Vi går gjennom livet. Vi møter menneskene og de varme 
blikkene. Vi kjenner berøringen. Vi lever. Kjærlighetens evangelium 
er når alt kommer til alt ditt og mitt evangelium. Kjærlighetens 
evangelium handler om at vi elsker hverandre.

Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør

Kjærlighetens evangelium for alle

(Foto: Jon Petter Westerlund).

PPF FLYTTER TIL MAJORSTUEN
Politiets Pensjonistforbund flyttet pr. 4. november inn i nye lokaler  

– i Politidirektoratets nye bygg på Majorstuen i Oslo. 

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 14/16, 0369 Oslo
Postadresse: Politiets Pensjonistforbund, Pb. 8051 Dep, 0031 Oslo

Telefon: 45612974 • E-post: ppf@pf.no
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- To dager etter at jeg gikk av med pensjon, i juli 1997, 
opprettet jeg mitt eget firma som privat etterforsker og 
drev det frem til november 2011. Da var kona mi, Berit, 
blitt syk, Alzheimer, og måtte passes på og tas vare på. Da 
kunne ikke jeg drive firmaet lenger og la det ned. Berit er 
på Midtåsenhjemmet på Nordstrand i Oslo og stortrives der.

 Midtåsenhjemmet er kanskje et av de beste sykehjemmene i 
byen. Veldrevet og med fantastisk flinke pleiere. Berit bare skryter, 
forteller at alle er snille og at hun får god mat. Det er min trøst, når 
det først gikk så galt, vet jeg at hun har det bra. Men det er for lite 
bemanning. De får ikke nok penger til å drive. Dette jobber jeg litt 
med.

 Berit har vært på Midtåsen i to et halvt år. Jeg har vært der hver 
dag to til tre timer hver gang. Det er middag kl. 13.00 og jeg gir 
henne mat. Berit trives. Hun husker meg, men det kommer trolig av 
at jeg er der hver dag. Omsorg er viktig. 

God fart i svingene
Den er den nærmest legendariske politimannen, Leif A. Lier som 
forteller dette til Politipensjonisten. Meget godt voksen stiller han 
opp til en samtale for å fortelle. Han liker å fortelle om sitt politiliv, 
og selv om årene har gjort sitt med sykdom i kroppen, har han god 
fart i svingene og vel så det. Hør bare hva han har å fortelle: 

 Da jeg gikk av med pensjon i juli 1997 hadde jeg vært i politiet i 
38 år på ulike steder; begynte på Hundepatruljen, senere ved Kri
minalavdelingen, inn i Politiets selvbyggerlag på Skullerud og traff 
Reidar BjørnLarsen – også kalt Streken  som oppfordret meg til å 
søke Kripos. Jeg søkte og fikk fast ansettelse, først ved Fingerav
trykkavdelingen, men jeg var ikke bygget for enfingerregistre (jeg 
sovnet mens jeg bladde i kortene!) og ble overført til Egruppa hvor 
jeg traff Rolf Harry Jahrman, Per Sønstelid, Roar Marthinsen – og 
mange spennende saker. Jeg lærte mye og hadde Jostein Melgaard 
som mentor.

Nøyaktighet – en dyd
 En gang vi ble sendt til NordTrøndelag hvor en tater hadde stukket 
en annen. Der lærte jeg min første lekse. En dame hadde sett han 
som ble dømt for drap. Hun hadde sett kniven. Jeg skrev rapport. 
Melgaard leste rapporten og spurte: ”Var hun sikker på at det var en 
kniv?” Det ble tatt et nytt avhør. Det viste seg at det kanskje ikke 
var en kniv, men en blank gjenstand. En saks? Der lærte jeg noe om 
nøyaktighet.

Dementerte tjuvperm
 Senere ble jeg sendt som utrykningsleder på Ørstadrapet. 
 Brødrene Anthonsen – 
halvbrødre – ble dømt, 
eldste mann for tre 
drap, hvorav to var på 
en 12åring og bl.a. en 
gammel bestemor. Det 
siste drapet tilstod han 
hvis vi fikk det til slik at 
vi fikk dementert i avi
sen at han ikke hadde 
tjuvperm fra Forsvaret 
da bestemora hans ble 
funnet kvalt med en 
lampeledning rundt 
halsen. Han ville ikke 
ha sittende på seg at 
han hadde hatt tjuv
perm! Vi fikk demen
tiet på trykk i avisen 
og Anthonsen tilstod. 
Begge gutta fikk 21 år 
ubetinget.

Sylvia Rafael
 Jeg var også med på  å etterforske Lilleham mer drapet. Jeg var 
 eldste etterforsker. Utrykningsleder var Magnhild Aanestad. Telefo
nen ringte en lørdag. Beskjeden var at det var en mann som var 
skutt. Vi lurte på om det var narkotika. 

 Det var sett folk på Lillehammer som hadde en annen hudfarge. 
En publikummer hadde notert seg et bilnummer – en leiebil. En 
lensmannsbetjent reiste rundt og så bilen på E 6. Han varslet at 
den var på vei mot Oslo. Vi hadde tollsperre ved alle grenser og 
flyplasser, og A&B så bilen på Fornebu med en mann og kvinne. 
Disse ble pågrepet og sprakk under avhør og fortalte at de bodde i 
en leilighet på Rykkinn. Der ble to til pågrepet – bl.a. Sylvia Rafael. 
De ble kjørt til Lillehammer og dit kom de søndag kveld. Sylvia kalte 
seg Patricia Roxburgh. Hun hadde falskt pass og var kanadisk borger. 
Jeg valgte å avhøre Marianne Gladnikoff. Vi gikk opp på kontoret og 
etter noen minutter fortalte Gladnikoff at hun var sendt til Norge på 
vegne av Mossad i Israel. Det hørtes fantastisk ut.

 Jeg fortalte dette til Magnhild. Steinar Ravlo holdt samtidig på å 
avhøre en av mennene. Marianne fortalte oss alt. Vi visste ikke om 
det var sant, men Ravlo kom og fortalte at Dan Ærbell som han 
avhørte hadde fortalt det samme.

Jeg har stortrivdes i livet 
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
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 Leif A. Lier fikk det rådet av sin far å søke 
politiet som 19-åring. – Det er det beste 
rådet jeg har fått, sier han.
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 Vi fikk flere opplysninger og to mann til ble pågrepet. Tilsammen 
pågrep vi seks mennesker. Avhørene og kopiene ble levert til POTs 
mann på Lillehammer.

 I ettertid har mange spurt om vi fikk noen retningslinjer fra myn
dighetene i denne saken. Haakon Wiker var statsadvokat, men vi 
fikk aldri en retningslinje. Vi etterforsket dette som en vanlig draps
sak. Ingen forsøkte å påvirke oss.

 Etter ordre fra Wiker reiste jeg til Genevè sammen med en POT
mann for å foreta et avhør. Vi reiste og fikk en sveitsisk politimann 
som tolk. Sveitsisk politi avhørte han og vi fikk stille spørsmål etter 
å ha lest papirene. Statsadvokat Wiker ville ikke vi skulle reise hjem, 
så vi ble der en uke.

”Du vant!”, sa han og spydde
 Jeg var med på mange drapssaker rundt om i hele Norge da jeg 
var ved Egruppa. Det var en lærerik tid. En drosjesjåfør i Kristian
sund var i avhør under mistanke for drap. Han hadde kjørt taxi med 
ei jente mot seksuelle tjenester. Jenta ble syk, så han ble redd for 
at hun skulle anmelde han for voldtekt. Hun svimte av og han kas
tet henne på sjøen. Noen timer ute i avhøret reiste han seg og sa: 
«Du vant!» Så tilstod han drapet og spydde i søppelbøtta! Han fikk 
15 eller 16 år ubetinget. Da lagmannen spurte om han ville anke 
dommen, sa han: «Den var fortjent». Han utdannet seg senere som 
møbelsnekker og skikket seg vel.

Rastløs politiskolelærer
 I 1975 ble arbeidet ved Egruppa en stor belastning for kona Berit. 
Hun fikk nerver når telefonen ringte. Jeg forstod at «enten fortsetter 
jeg og blir skilt eller jeg finner på noe annet». Jeg søkte Politiskolen 
og fikk jobben. Der var jeg i to år frem til 1977. Det var kjedelig. Jeg 
var vant til et annet liv. Reising. Liv. Kolleger. Det tok lang tid før det 
gikk over.

 Jeg søkte Oslo politidistrikt og fikk jobb ved Økonomiavsnittet 
sammen med bl.a. Magne Eilertsen. Der var jeg frem til 1980. Da 
ble jeg spurt av Kolbjørn Skjervengen om å komme over på Ordens
avdelingen som operativ uteleder. Det var ikke vanskelig å si ja. Jeg 
ble i jobben i to år sammen med Odd Ekeberg, Thor Johnsen og 
Einar Hermanrud. 

Oslo politikammer
 Høsten 1982 søkte jeg Kriminalavdelingen og kom til Avsnitt 11 
– Voldsavsnittet som nestkommanderende under Nils Drolsum. Han 
flyttet til Trøndelag og jeg søkte avdelingssjefstillingen og fikk den. I 
1988 ble jeg kalt opp til Willy Haugli. Det var trøbbel på Beredskaps
troppen og stillingens som sjef var ledig, men ingen søkte. Haugli 
spurte om jeg ville ta jobben. Jeg så det slik at når politimesteren 
spør, må jeg stille opp. Jeg fikk tøff mottagelse ved Beredskapstrop
pen. Men det gikk seg til og ble bedre og bedre. Jeg var med gutta, 
men det ble mye trøbbel med tillitsmannen og det endte med at 
jeg varslet fungerende politimester Arne Huuse og tillitsmannen 
ble forflyttet. Inn kom Johan Fredriksen. Han kunne jeg stole på. 
Han holdt avtaler. Jeg ville ikke være fast ved Beredskapstroppen og 

sammen gikk Fredriksen og jeg til Haugli. Stillingen ble utlyst og jeg 
flyttet tilbake til Voldsavsnittet.

På Avsnitt 11 – Voldsavsnittet – fikk Leif A. Lier bruke hele seg og 
vel så det. Han var svært ofte i media og uttalte seg gjerne, særlig 
om det som var vanskelig. Han ble engasjert i mange saker – drap, 
voldtekter, incest, kirkebranner og ikke minst spilte han en sentral 
rolle i ”Scandinavian Star”brannen nettopp som leder av avsnittet 
for liv, legeme og helbred. Det var mange saker, mange helger, 
mange kvelder og mange netter – og ikke minst et unevnelig antall 
telefoner.

Politiinspektør Leif A. Lier
Der var jeg helt til den dagen kom da politiinspektør Asbjørn Larsen 
måtte slutte av helbredshensyn, og jeg søkte hans stilling. Det var 
to søkere og jeg fikk jobben. Jeg ble politiinspektør – først ved Etter
forskningsseksjonen og siden ved Etterretningsseksjonen hvor jeg 
ble i to år. I mellomtiden hadde vi fått en ny politimester, Ingelin Kil
lengreen. En dag kalte kriminalsjef Knut Mikkelsen meg inn til seg. 
Han ga beskjed om at politimesteren ville flytte på inspektørene. 
Jeg fikk velge, men helst en politistasjon.

 Jeg valgte meg Sentrum og ble overført dit. Der var jeg frem til 30. 
juni 1997. Jeg hadde opplevd det meste av vold, drap og sedelighet, 
jeg hadde vært ute i gata og ved Beredskapstroppen. Jeg valgte å 
gå av.

Prostatakreft og kneskifte
 Jeg har bodd alene siden Berit kom på sykehjemmet. Underveis 
i dette løpet ble jeg syk selv. I desember 2007 gikk jeg til vanlig 
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Unge Leif A. vokst opp på Torshov i Oslo; i Åsengata 11. Her er han 
fotografert utenfor sin barndoms oppgang.
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kontroll hos urolog. Legen ringte etter et par dager. Jeg hadde fått 
prostatakreft og ble operert i februar 2008 på Radiumhospitalet. De 
hadde ikke fått seg med alt, så jeg måtte inn til strålebehandling. 

Det er snart åtte år siden og jeg er helt ok nå – prøvene er normale. 
Deretter fikk jeg trøbbel med det ene kneet. Jeg trente hardt og 
skulle være med på en rokonkurranse ved Skullerud Sport Senter, 
men like før røyk kneet. Jeg ble lagt inn på Martina Hansens Hospital 
og fikk en protese av titan. Men det har ikke vært vellykket, så jeg 
har problemer med å gå. Jeg brukte krykker og stokk, men sønnen 
min, Stein Morten, trener meg, så det er bare et tidsspørsmål før 
jeg blir bedre.

Vellykket synsoperasjon
 Jeg hadde brukt progressive briller siden jeg var 45 år og begynte 
å bli lei av det. Jeg fant en annonse for et firma Memira som drev 
med synskirurgi. Jeg tok kontakt og skiftet begge linsene i øynene, 
begge på en gang. I dag ser jeg flott uten briller. Må bruke lesebriller 
på små bokstaver, men ellers ser jeg bra.

Hodet og humøret
 Du venner deg til alt her i livet, men viktigste er at hodet og humø
ret fungerer – og at du er aktiv. Jeg spiller i Kampen Veteranorkester; 
dagene fylles, sier Leif A. Lier som også har sittet i Oslo bystyre for 
Høyre og levd et aktivt liv på svært mange fronter.

 Jeg har hatt et fantastisk og flott liv. Takknemlig for tiden i politiet, 
i fagforeningsarbeidet, i politikken, for kolleger, for venner. Det var 
min far som anbefalte meg å søke politiet som 19åring. Det er det 
beste rådet jeg har fått noen gang. Jeg har stortrivdes i hele mitt 
liv. Jeg liker å snakke med folk og jeg gir meg ikke. Jeg er still going 
strong!

- Omsorg er viktig, fremholder Leif A. Lier.

Noe å tenke over i vintermørket
Det var en gang en liten gutt som lett ble sint. Hans far gav ham en neve spiker og 
sa til ham at hver gang han ble sint, skulle han gå ut bak huset og slå inn en spiker 
i stakittgjerdet.

Første dagen slo gutten inn 37 spiker. Etter noen uker lærte han seg å kontrollere sitt 
sinne og antall spiker han slo inn minsket hele tiden. Han merket at det er lettere å 
beherske sitt sinne enn å slå inn en spiker i et stakitt.

Til slutt kom den dagen da gutten ikke ble sint en eneste gang. Han fortalte dette til 
sin far, og denne foreslo at han skulle dra ut en spiker fra stakittet, hver dag han ikke 
ble sint i det hele tatt.

Dagene gikk, og etter en tid kunne gutten fortelle sin far at det ikke fantes en eneste 
spiker igjen i stakittet. Da tok faren guttens hand og leide ham ut til stakittet.

Der sa han til gutten: Det var bra gjort, min sønn, men se på alle disse hullene. Dette 
stakittet blir aldri mer som det har vært.
Når du sier noe i sinne, etterlater du nettopp et slikt arr. Som om du skulle stikke en 
kniv i et menneske og dra den ut igjen. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du 
ber om forlatelse, skaden er allerede skjedd. En skade forårsaket av et uvennlig ord, 
gjør like vondt som et fysisk slag...

En spiker som slås inn i stakittet og 
trekkes ut igjen, lager et sår. Slik er 
det også med de uvennlige ord vi 
sier til hverandre.
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På Landsmøtet i år, ble Martha Kalland, Sør-Trøndelag, valgt 
inn som styremedlem. Etter valget ble jeg spurt om dette 
var første gangen det kom en kvinne inn i styret. For de his-
torieløse kan det være på sin plass å gi en kort orientering.

Undertegnede var til stede på Highland hotell på Geilo i 1986 da 
forbundet ble startet. Bjørn Haner fra Oslo ble valgt som formann og 
med seg i styret fikk han Leif Eliassen fra Fredrikstad, Egil Mørk fra 
Asker og Bærum, Sigrid Kirkemo fra Oslo og Thoralf Halland  fra Oslo. 
Valget var pragmatisk fordi det fantes ikke noen midler på bok så 
styret måtte bo i Østlandsområdet, så nært Oslo som mulig .

Sigrid Kirkemo ble valgt som sekretær og kasserer.  Hun hadde ver
vet fram til det første ordinære Landsmøte i 1987. Sigrid fikk He
derstegnet i 1996.

På Landsmøtet i 1987 ble Reidun Ingvoldstad, Oslo, valgt som revi
sor med Alfild Næss, Oslo og Britt Philips, Moss, som vararevisorer.  
De ble gjenvalg på Landsmøtet i 1989.

På Landsmøtet i 1991 ble Mary Martinsen, Oslo, valgt som for
retningsfører som ble endret til forbundskasserer på Landsmøtet i 
1993. Hun hadde dette vervet fram til 1999.  Mary fikk hederstegnet 
i 1999. På Landsmøtet i 1997, ble Anny J. Rustaden, Gjøvik, medlem 
i valgkomiteen.

På Landsmøtet i 1999 ble Solveig Slåtten, Oslo, valgt som forbunds
sekretær, Ingrid Mørkhagen, Elverum, ble valgt som kasserer, Anny 
J. Rustaden ble valgt som 2. varamedlem til styret og Eva Haner 
ble valgt inn i Hederstegnutvalget. Solveig tok ikke gjenvalg på 
Landsmøtet i 2001. Ingrid Mørkhagen hadde kasserervervet fram til 
Landsmøtet i 2007. Anny fortsatte som 2. vara fram til Landsmøtet 
i  2003. Eva Haner satt i Hederstegnutvalget fram til Landsmøtet i 
2007. Eva fikk hederstegnet i 2003.

På Landsmøtet i 2005 ble Solveig Slåtten valgt inn i Hederstegnut
valget og Berit Svimork, Romerike, ble vara til Hederstegnutvalget.

På Landsmøtet i 2007 ble Rigmor Henriksen, Bergen valgt som kas
serer og Åse Sønju som medlem av valgkomiteen. Rigmor hadde 
kasserervervet fram til Landsmøtet i 2011. Rigmor fikk Hederstegnet  
i 2011. Åse ble valgt inn i Kontrollutvalget på Landsmøtet i 2011, 
hun tok ikke gjenvalg i 2013.  Åse fikk Hederstegnet i 2009. 

På Landsmøtet i 2011 ble Berit Judre, Romerike og Berit Bachen 
Dahle, Bergen, valgt inn i Valgkomiteen. Berit Judre fortsatte i Valg
komiteen fram til 2015, og er fortsatt vara til Valgkomiteen etter 
dette Landsmøtet.

Landsmøtet i 2015 valgte i tillegg til overnevnte Kjellaug Røgler, 
Romerike som vara til styret og Brita Røed, Buskerud som medlem 
i Valgkomiteen.

Som vist har vi hatt kvinner i sentrale verv helt fra starten i 1986.  
Riktignok var Sigrid Kirkemo en kvinne blant 27 menn på Geilo!!!. 
Solveig Slåtten satt dessverre bare en periode som forbundssekre
tær fordi hun ble alvorlig syk.  Men kvinneandelen sank etter hvert 
som samfunnet for øvrig krevde større andel kvinner i styre og stell, 
f.eks. ble det på landsmøtet i 2011 i Kristiansand bare valgt inn 
menn på alle plassene i styret.

Da undertegnede ble valgt til nestleder, frekventerte jeg kontorene 
til PPF og Oslo PF i Grønnlandsleiret 25 og etter å ha blitt valgt til 
leder var jeg der i kontortiden. Her var det et ”yrende liv”, særdeles 
godt samarbeid og et herlig sosialt miljø. Medlemmer som kom og 
gikk fikk kaffe og alltid hadde jentene noen godbiter på lur. Praten 
gikk lett og ”husker du” var om gode politihistorier og ”gamle” kol
leger. De som skapte dette miljøet var i første rekke Eva Haner og 
Åse Sønju. Senere kom sekretæren i Oslo PF  Elinore Brandt  som 
fulgte opp denne gode tradisjonen.
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Sigrid Kirkemo (1) var lenge den eneste kvinne i PPF. Siden kom 
Solveig Slåtten (2) og Ingrid Mørkhagen (3), Åse Sønju (4), Eva 
Haner (5), Margrethe Sakshaug (6) og Inger Nøttaasen(7).

Kvinner i PPF 
En kavalkade satt sammen av Kjell R. Bjerke
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Politiførstebetjent og divisjonsleder på Stovner politista-
sjon i Oslo, Leif Anders Valås (58) fikk sitt politiliv avbrutt 
og avsluttet med et ”brak”. Uten forvarsel og uten tanker 
på sykdom, nøt han fridagen. Han var på jobb dagen før 
slaget og skulle på jobb dagen etter. Nå ble det ikke mer 
jobb, men livet fortsatte – heldigvis.

 Det som trolig utløste det hele var at jeg skled ”rett på ræva” på 
terrassen med stor kraft, men jeg merket ikke noe umiddelbart, rent 
bortsett fra smerten i baken.  Jeg gikk fra terrassen inn i soverom
met og satt meg. Da så min samboer at jeg ikke var som vanlig i 
ansiktet. Jeg var skjev. Da vi snakket sammen, begynte jeg å snøvle 
– og jeg seg over til høyre side, som ble relativt hurtig kraftløs, for
teller Valås til Politipensjonisten.

Hadde lært om hjerneslag
 Noen få måneder før slaget var min daværende samboer, nåvæ
rende kone, og jeg på Ahus hvor det var åpen dag og ulike foredrag 
og demonstrasjoner om ulike medisinske forhold. Et av disse var 
hjerneslag. På bakgrunn av det vi opplevde der, forstod BrittMari 
hva som hadde skjedd med meg, så hun reagerte spontant og helt 
riktig. Hun ringte medisinsk nødtelefon 113 samtidig som jeg seg 
ned på gulvet. Ambulanse og brannvesen ble umiddelbart varslet 
og sendt til vår privatadresse og ankom etter kort tid.

 Jeg ble fraktet ut av hjemmet til akuttmottaket på Ahus hvor jeg 
ble undersøkt og hvor det ble diagnostisert en hjerneblødning. Blød
ningen var relativt stor og satt dypt, midt i hodet.

Medikamenter underveis
 Etter kort tid ble det besluttet at jeg skulle overføres til Rikshospi
talet i Oslo, da Ahus på Lørenskog ikke hadde utstyr og kompetanse 
til å behandle mitt tilfelle kirurgisk. Jeg kom til Rikshospitalet i am
bulanse med lege fra Norsk Luftambulanses base på Lørenskog, til 
nevrologisk avdeling.

 Under transporten til Rikshospitalet ga legen meg medikamenter 
som stanset videre blødning i hjernen (blodtrykksdempende medi
sin). Det hindret en videre utvikling av hjerneblødningen.

 Jeg lå noen døgn på Rikshospitalet til behandling og løpende vur
deringer. Heldigvis for meg evakuerte blodansamlingen i hjernen 
seg via noe naturlige kanaler – hulrom i hjernen. I det blødningen 
var stanset og blodtrykket kontrollert senket, var den kritiske situa
sjonen over. 

Fanget i min egen kropp
 I akuttfasen og noen døgn, var jeg totalt lammet og kunne ikke 
styre en eneste muskel eller bevegelse i kroppen bortsett fra øyet 
og øyeeplet. I denne situasjonen hørte jeg og forstod jeg alt som 
ble sagt i miljøet rundt meg av alle mennesker, men jeg klarte ikke 
på noen måte å gi uttrykk for noe tilbake. Jeg var altså fanget i min 
egen kropp. En situasjon som er ubeskrivelig vond. Jeg håpet å få dø 
istedenfor å kanskje å bli liggende som en grønnsak.

 Da den kritiske fasen var over, fikk jeg heldigvis tilbake mer og 
mer førlighet, taleevne og kroppslige funksjoner. Jeg er veldig glad 
for at mitt ønske om å dø ikke ble oppfylt og jeg takker mine nær
meste og helsevesenet for at jeg er kommet så godt tilbake som 
jeg virkelig har. Jeg er godt klar over at jeg har hatt alle gode krefter 
med meg på min vei tilbake.

 Jeg ble sendt tilbake til Ahus hvor jeg lå noen uker på slagav
delingen. Deretter ble jeg overført til rehabiliteringsavdelingen for 
slagpasienter ved samme sykehus.

 Etter sykehusoppholdet og frem til i dag, har jeg hatt mye fokus 
på egen rehabilitering og å bringe meg tilbake til mitt «gamle liv». 
Jeg har det bra nå.

Støttene arbeidsgiver og kollega
 Måten min arbeidsgiver, Stovner politistasjon/Oslo politidistrikt, 
ved min daværende nærmeste overordnede, politioverbetjent og 
ordenssjef ved stasjonen, Tom Østreng, opptrådte overfor meg og 

Jeg håpet å få dø 
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

- Jeg håpet å få dø istedenfor å kanskje og bli liggende som en 
grønnsak, men er i dag sjeleglad for at jeg lever og har et godt liv 
med kone hjemme på Lørenskog.
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familien, er jeg meget godt fornøyd med. Østreng kom så tidlig 
som mulig å besøkte meg på sykehuset og fra hendelsen ble kjent 
for min arbeidsgiver, ble også mine nærmeste vist stor omsorg og 
oppmerksomhet. Omsorg er viktig!

 I det sykdommens utfall medfører varig uførhet og det faktum at 
jeg hadde kort tid igjen til pensjonsalder, og etter ett års sykemel
ding, ble jeg av NAV fort og enkelt uføretrygdet. I mitt tilfelle var 
NAV meget effektive og det ble skapt et inntrykk at det ikke var noe 
problem å uføretrygde meg. Jeg følte at NAV var der for meg. 

Kunnskaper redder liv!
 Det som gjør at jeg i dag kan sitte her og snakke med Politipen
sjonisten, er at BrittMari kunne livreddende førstehjelp som hun ga 
meg da hjerneslaget var et faktum. Hennes ro og riktige handlinger 
var livreddende og har sørget for rekonvalesens. Derfor er min ster
keste oppfordring fortsatt: Lær deg og sørg for at dine nærmeste får 
lære symptomene ved hjerneslag og andre livstruende situasjoner. 
Det redder liv!

Leif Anders Valås er født, oppvokst og bor på Lørenskog. Han kom 
inn i politiet i august 1976. Gikk Politiskolen i 1977/78 og har et
ter det stort sett gjort tjeneste i Oslo politidistrikt, bortsett fra 12 
år ved Lørenskog lensmannskontor før han kom tilbake til Stovner 
politistasjon. Valås var Hovedverneombud ved Oslo politidistrikt på 
heltid 19861988. I 1990 ble han Norges første sentrale hovedver
neombud for politiet og lensmannsetaten. I 1992/93 var han vara
hovedverneombud for etatene.

- Jeg er godt klar over at jeg har hatt alle gode krefter med meg på 
min vei tilbake til normalt liv, sier Leif Anders Valås.
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Onsdag 12.august var vi ni medlemmer fra Ranapoliti-
ets Pensjonistlag m/følge og en invitert, som gikk opp 
til Rabothytta i Hemnes kommune hvor vi overnattet. Til 
sammen var vi 15 personer og en liten hund.

Det hele startet i februar da leder under et medlemsmøte luftet 
interessen for en tur til Rabothytta. Interessen var bra og i mai 
ble det sent ut påmelding til medlemmene. Samtidig ble hytta 
bestillt for 16 personer.

I juni hadde vi grillparty hos Reidun Breirem og der ble menyen 
for turen bestemt. Det ble  reinskav m/potetmos m.m. Så var det 
bare å vente på at dagen kom. Som mange vet så har sommeren 
på Helgeland ikke vært noe særlig i år. Da turen gikk var det fort
satt en del  snø i fjellene. Så kom dagen. Vi møtte oppp utenfor 
Mo i Rana politistasjon for å koordinere transporten til Leirskarda
len i Hemnes kommune. Vårt gamle medlem Kjell Johansen var 
invitert fra Oslo og møtte opp som eldstemann, snart 78 år gammel.

Etter en times kjøring parkerte vi i Leirskardalen på 700 m o.h. Væ
ret var upåklagelig, sol og litt vind ved start kl.1300. Fra 700 m o.h. 
skulle vi opptil 1200 meter  en streking på 5 kilometer. Vi gikk på 
litt gjørmete stier, store og små steiner, litt svaberg og gammel snø. 
Turen opp til Rabothytta tok oss tre timer inklusive to gode kaffe
pauser. Været endret seg fra sol og vind til regn, hagelskur, tåke og 
litt sklette ved fremkomst på hytta. Vi var alle ganske våte da vi kom 
frem og det var godt å komme inn i varmen.

Vi ble mottatt av hyttevertene Ann Karin Krogli og Svein Arne Bryg
fjeld. De hadde nystekte vafler og varm kaffe som vi fikk kjøpt. Det 
var en utrolig fin hytte og etter å ha fått på oss tørre klær fortalte 
Svein Arne Brygfjeld om hytta. Hytta har fått navn etter franskman
nen, Charles Rabot som på slutten av 1800tallet vandret rundt om 
på isbreene i Norge. Hytten var på ca. 200 m2 og hadde 31 senge
plasser. Hytten ble innviet den 16.august 2014 og er hytte nr. 500 

tilhørende DEN NORSKE TURISTFORENING. Prisen var ca. 12 milioner 
kroner. Hytta ligger under Nord  Norges høyeste fjell som er Oks
skolten på 1916 m o.h. På grunn av været så ble det lite å se av 
fjelltoppene og naturen, men tre ryper og to snøspurver ble sett like 
utenfor hytta. Om kvelden var det middag og sosialt samvær frem 
til kl. 23.00.

Torsdag var det tid for heimtur. I starten var det mye skodde og vind 
og det regnet nesten hele tiden. Skodda lettet etterhvert og det ble 
litt sikt utover Leirskardalen igjen. Ved ankomst til bilene så var alle 
søkkvåte. Til tross for dårlig vær var alle enige om at det hadde vært 
en flott tur. To damer med hver sitt dårlig kne og en med dårlig rygg 
var også enig om at turen var en opplevelse. Den lille hunden til 
Roar Åsland så også fornøyd ut etter å ha fått overnatte i eget rom 
sammen med sin eier. Takk til dere alle som ble med på en spesiell 
tur til en meget spesiell hytte.

Reidar Andersen, leder i Ranapolitiets Pensjonistlag

Politipensjonister i Rana gikk til Rabohytta

Anne lise, Toril, Signe og Asbjørn.

Asbjørn, Jon, Kjell, Elsa, Toril, Jorun, John Arve, Reidun og Roar.Elsa, Undis, Reidun og Ingvar.
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Sosiale medier er bra 
for eldre hjerner

Det er morsomt å se at politipensjonister tar Facebook i bruk for 
alvor og inviterer til aktivitet. 

Her er det Beate Forbergskog i Mosjøen som har tatt PCtasta
turet fatt og inviterer til kaffesalg i Skogstua ved Motjønna; et 
lokalt utfartssted i regionen.

Fra før vet vi at laget i Mosjøen er aktive med kaffesalg på 
Motjønna, men når sosiale medier tas i bruk, som her, er det 
større mulighet for at folk kommer seg opp og ut i den frie 
natur for å nyte både været, kaffen og vaflene. En god ide til 
etterfølgelse. Takk for tipset, Beate Forbergskog!

Mosjøen på Facebook

Det er bedre å være litt gal  
enn å ha det kjedelig.

Etter bare to måneder gir bruk av Facebook en hjerne-
boost hos folk som nærmer seg 70 år. Å lære nye ting kan 
bidra til å holde aldrende hjerner i form. Blant tingene som 
ser ut til å trekke i positiv retning, er å gi seg i kast med et 
sosialt medium.

I en ny studie har doktorgradsstudent Janelle Wohltmann ved University 
of Arizona undersøkt det kognitive utbyttet eldre i alderen 6891 har av 
å bruke Facebook.

Studien er nylig lagt fram på International Neuropsychological Society 
Annual Meeting på Hawaii. Etter å ha brukt det sosiale mediet over åtte 
uker, presterte de 25 prosent bedre på kognitive tester. Snittalderen på 
forsøkspersonene var 79 år.

Disse testene hadde til hensikt å måle hvor godt arbeidsminnet til test
personene fungerte. De Facebookkyndige var flinkere til å holde fokus 
på relevante opplysninger, mens de stadig måtte forholde seg til ny in
formasjon. I USA bruker nå én av tre eldre sosiale medier som Facebook, 
ifølge Pew Internet & American Life Project.

Ikke for alle eldre
Wohltmann tror ikke Facebook er et alternativ for alle eldre.  Det finnes 
utvilsomt også andre måter å holde hjernen i trim på. Det er viktig å 
forstå og kjenne til de aspektene ved Facebook som folk er bekymret for, 
som hvordan man sikrer profilen sin.

Midt i alt teknologipratet trekker hun også fram at det også kan hjelpe 
eldre mennesker å holde kontakten med barnebarn, annen familie og 
venner.

To innfallsvinkler
Det gjenstår å se hvorvidt bruken av det sosiale mediet også kan få de 
eldre til å føle sterkere sosial tilknytning og mindre grad av ensomhet.

 Ideen til studien sprang ut fra to innfallsvinkler, den ene fra resultater 
som antyder at det å lære seg noe nytt, og ikke bare bli en sofapotet når 
man går av med pensjon, fører til bedre kognitive prestasjoner.

 Den andre har utgangspunkt i den store mengden dokumentasjon på 
at folk som er sosialt aktive og mindre ensomme, har bedre hjernehelse 
ved høy alder, sier Wohltmann.

Facebook og dagbok
I alt 42 personer deltok i studien. 14 personer som aldri før hadde brukt 
det sosiale mediet, eller som kun hadde prøvd det sporadisk, ble instru
ert til å bli Facebookvenner med hverandre og poste nytt innhold minst 
én gang daglig.

Eldre i en annen gruppe, som også var ukjente med Facebook, ble lært 
opp i en nettbasert dagbok. Her ble det også postet innlegg, men de var 
private, og det var ingen deling av informasjon.

Forsøkspersonene i denne gruppa fikk beskjed om å skrive noe minst en 
gang om dagen, men ikke mer enn tre til fem setninger, for å etterligne 
innleggene til Facebookbrukere.

(forskning.no)
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Det foreligger to flotte minnemedal-
jer om to av våre kolleger, nemlig po-
litibetjent Alf T. Pettersen (øverst) og 
politifullmektig Gunnar Eilifsen (ne-
derst). Dette er karer  som har skrevet 
sitt navn med gullbokstaver i krigs-
historien, og her vil vi forteller kort 
om deres liv og virksomhet, spesi-
elt under 2. Verdenskrig. Medaljene 
er å få kjøpt gjennom Samlerhuset  
i Oslo.

Alf T. Pettersen
Politibetjent Alf Tollef Pettersen ved Oslo politikammer døde 74 år gam
mel. Krigsbokforfatteren Ragnar Ulsteins beskriver Pettersen i sin bok 
”Svensketrafikken I” at han – Pettersen  sto for den største redningsbragd 
under krigen; en bragd som først ble kjent 30 år etter 2. verdenskrig.

Pettersen var født i Mysen i 1911. Efter examen artium ved Oslo Kate
dralskole i 1932 begynte han å studere juss ved universitetet, men kom 
så inn på Politiskolen i 1934. Året efter ble han ansatt ved Oslo politi
kammer. Han ble imidlertid avskjediget i 1942 på grunn av sin hold

ning til okkupasjonsmakten og de norske nazister. Det var da  gjennom 
høstmånedene 1942  at han begynte som grenselos. Takket være sin 
gode lokalkjennskap til området fra Ørje nordover til Setskog i Østfold/
Akershus, visste han at dette var et distrikt der det var mulig å føre men
nesker over til Sverige.

Etter avskjedigelsen i politiet fikk han jobb hos inspektør Reidar Larsen i 
Transportformidlingen, med tittelen kontrollør. Det var samtidig med at 
oberst Ole Berg ennå satt som kommunikasjonsdirektør og såkalt tilbake
trukket leder for Milorg. Det var svært harde tider for disse, og opptrap
ping av krigshandlingene fant sted, medfulgt av økende angiveri.

På toppen av dette kom jødeforfølgelsen i Norge. Behovet for flyktninge
transport til Sverige var prekært påtrengende. Oberst Ole Berg hørte gjen
nom inspektør Larsen at Pettersen kunne kjøre lastebil helt til grensen, og 
en transportrute ble organisert nesten over natten.

Fem kvelder i uken, med to biler med 20 flyktninger i hver bil, star
tet transportene ved 21tiden fra Oslo. Dette skjedde efterat flyktningene 
var hentet på en oppsamlingsplass tidligere på kvelden. Pettersens rute 
var over Fetsund, Hemnes, Kroksund og inn til Orderudsetra like ved gren
sen nord for Ørje. Barn måtte ofte dopes ned under disse transportene, 
og ved grensen måtte de gå tre kilometer. Senere ble dette forkortet til 
500 meter. 

Det hele gikk bra til 14. januar 1943. Da måtte også Alf Pettersen flykte 
til Sverige. Bak seg hadde da Pettersen en innsats som reddet over 1000 
jøder og motstandsfolk fra tyskernes klør og konsentrasjonsleirer. Under 

Minnemedaljer om to politihelter
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sitt opphold i Sverige gjennomgikk Alf Pettersen den Kriminaltekniska 
Skolan, og ved hjemkomsten til Norge fortsatte han ved Oslo politikam
mer til han nådde aldersgrensen i 1961. Etter krigen tjenestegjorde han 
i flere avdelinger innen Oslopolitiet: Rettsoppgjørskontoret, Sinsen politi
stasjon, Vækerø, Vika og sist ved trafikkavsnittet. 

Pettersen ble i 1978 invitert av Det Mosaiske Trossamfunn til Israel, hvor 
det ble plantet et tre for ham. Der traff han igjen en del av dem han 
hadde reddet ut av Norge under krigen. 

Gunnar Eilifsen
Gunnar Eilifsen ble skutt og drept 16. august 1943. Han var utdannet 
jurist og var politifullmektig i Trondheim fra 1925; senere i Kristiansand 
og da krigen brøt ut i 1940 i Bergen. Han meldte seg sammen med 
mange andre politiembetsmenn, inn i Nasjonal Samling i 1940, og ble i 
egenskap av partimedlem utnevnt politimester i Halden. Eilifsen var født 
i Bergen 1897.

Gunnar Eilifsen må ha forstått at den nasjonalsosialistiske idè i lengden 
ikke var bærende, og meldte seg allerede i slutten av 1941 ut av NS. Han 
ble degradert, og ble beordret til en stilling som politifullmektig ved Oslo 
politikammer; først ved Ordensavdelingen, senere ved Sivilavdelingen.
I norsk krigshistorie generelt og i politiets krigshistorie spesielt, lyser Gun
nar Eilifsens navn med gullbokstaver. Han ble en norsk politisk martyr, og 
var den nazistiske Quislingregjeringens første dødsdømte. Realitetene er 
at Eilifsen ble utsatt for et gedigent justismord.

Foranledningen var som følger: Den 9. august 1943 fikk Gunnar Eilifsen 
ordre fra ”politipresident” Bernhard Askvig om å avgi fem konstabler fra 
Oslo politikammer som skulle utføre et oppdrag sammen med tjeneste
menn i det politiske statspolitiet. Politifullmektig Eilifsen skaffet mann
skapene, men da de fikk høre at de skulle brukes til å arrestere tre jenter 
som ikke hadde møtt til arbeidstjeneste, nektet de. Politifullmektig Eilif
sen var enig, og tilbakekalte ordren. Han ringte ”politipresidenten” og 
meddelte at han under disse omstendigheter måtte avstå fra å bruke 
tjenestemenn til denne typen oppdrag.

Det ble et leven uten like. Eilifsen ble umiddelbart innkalt til Askvigs kon
tor på Møllergata 19, hvor han uten å få snakke med ”politipresidenten”, 

ble pågrepet og satt i arrest på Bredtvedt. Reichskommissar Josef Terbo
ven ble umiddelbart informert, og han krevde at Eilifsen skulle idømmes 
dødsstraff av en norsk særdomstol.

15. august 1943 ble særdomstolen satt med Gunnar Eilifsen som eneste 
tiltalte. Tiltalen lød på ordrenekt og straffen på døden. Advokat Albert 
Wiesener var Eilifsens forsvarer; aktor var kontorsjef Christofer Holmen i 
Politidepartementet. Såvel sjefen for ordenspolitiet, ”generalmajor” Egil 
Olbjørn, som ”politiminister” Jonas Lie og sjefen for Statspolitiet, ”ge
neralmajor” Karl A. Marthinsen var sterke med og bakspillere sammen 
med ”justisminister” Sverre Riisnæs. Retten ble administrert av Egil Reich
bornKjennerud som var medlem av den norske nazistiske Høyesterett. 
Sistnevnte var forøvrig den eneste som stemte imot dødsstraff.

Dette utviklet seg ikke slik Eilifsen, hans kolleger og mange andre hadde 
tenkt det. Selv ”ministerpresident” Vidkun Quisling tvilte, men signerte 
likevel en ny lov datert 14. august 1943 – med tilbakevirkende kraft – om 
opprettholdelse av ro og orden i fredstid som fastslo at så vel politiet som 
Førergarden og Germanske SS Norge måtte omfattes av den militære 
straffelov fordi det hersket en krigstilstand mellom Norge og de allierte. 
Denne loven er omtalt i juridisk litteratur som ”Lex Eilifsen.” Sverre Riis
næs var arkitekten bak ”politiets særdomstol.”

Gunnar Eilifsen ble dømt til døden og skutt om morgenen 16. august 
1943. Drapet på politifullmektigen utløste samme dag arrestasjon av 
flere politifolk med krav fra nazimyndighetene om at de skulle skrive 
under den såkalte ”lojalitetserklæringen.” Under en parole ved Politika
sernen på Majorstua i Oslo ble det både ”tryglet og truet” fra så vel norsk 
som tysk side om at de tilstedeværende embets og tjenestemenn måtte 
skrive under. De fleste valgte av ulike grunner å gjøre dette, men deres 
signatur ble ikke brukt mot dem i det etterfølgende rettsoppgjøret fordi 
handlingen var utført under trusler og tvang. På bakgrunn av dette ble 
271 polititjenestemenn over hele Norge arrestert og sendt til konsentra
sjonsleiren Stutthof i Polen. Denne massearrestasjonen av norsk politi 
ble av tyske og delvis norske nazimyndigheter, iverksatt under vignetten 
”Aksjon Polarkreits.”

PPFs lederseminar 2016
PPFs landsmøtet i juni 2015 foretok enstemmige vedtak som forbundsstyret og lokallagene/foreningene 
ble pålagt å følge opp. I styremøte 22. september drøftet forbundsstyret bl.a.:
I landsmøtesak 6.2 Rapporten fra Organisasjonsutvalget, vedtok landsmøtet enstemmig: 

«Forslaget om navneendring støttes ikke. Lederseminaret er for våre 
lokale ledere med muligheter til deltakelse også for andre medlem
mer for egen regning. Forslagets øvrige innhold med hensyn til tema er 
mv, bør styret ta med seg i forbindelse med planleggingen av neste 
Lederseminar. Styret bør bl.a. undersøke med lagene og foreningene 
om interessen for deltakelse fra medlemmene hvor alle utenom lede
ren må betale for reise og opphold selv. Dersom det skulle melde seg 
flere interesserte enn det er plass til, må det også foreligge kriterier for 
hvordan utvelgelsen skal foregå.»

Lederseminaret vil etter plan bli holdt på Quality Airport Hotell Garder
moen i tidsrommet 19.–21. april 2016. 1. oktober sendte PPF sentralt 
et skriv til alle lag og foreninger hvor vi bl.a. ba om tilbakemelding:

•  Ønsker om tema som bør tas opp på konferansen. Forbundsstyret har 
bl.a. drøftet følgende tema, kollegastøtteordning, opplæring i bruk av 
hjemmesiden  bl.a. Min Side, arv og oppgjør, testamente, Alzheimer 
og demens.

•  Om det er medlemmer som vil delta, og eventuelt hvor mange som 
vil delta for egen regning? Vi gleder oss til en innholdsrik konferanse 
med god deltakelse og hyggelig og sosialt samvær.

Forbundsstyret ønsker med dette å gi alle PPFs medlemmer mulig
heten til å både kunne påvirke tema til lederkonferansen og melde fra 
om interessen for deltakelse. De som er medlemmer av våre lag og 
foreninger, gir tilbakemelding via sin lokale enhet. De øvrige direkte til 
forbundskontoret.
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Mitt hjemsted er Kvitnes i Vesterålen, og herfra vil jeg skri-
ve en historie som jeg har meget få fakta fra. Stort sett 
mer enn en saueflokk og et par steinblokker som raste ut 
fra en fjellvegg hadde jeg ikke, men likevel kan det la seg 
gjøre å spinne noe troverdig omkring dette. Slik ble histo-
rien som inntraff på begynnelsen av 1960-tallet hvor min 
daværende onkel hadde eierskapet i sauene. Vi må bare se 
for oss en fjellvegg hvor tidens tann etter hvert fikk to store 
steinblokker til å miste sitt feste.

Den store steinblokka oppe i Fisktinden ovenfor Andrevannet lå som 
støpt inntil fjellveggen, i hvert fall slik det hadde vært siden den sis
te istid for rundt 10000 år hadde smeltet bort sin tre kilometer tykke 
iskappe. Mer presist kan det ikke sies. Regnet som hadde sildret 
nedetter fjellveggen hadde etter hvert og langsommelig gnaget en 
liten sprekk i en hylle. Med nedbøren fulgte også med noe sand og 
steinpartikler som rant ned i sprekken, og som roterte og gnaget av 
det faste fjell. Skal vi komme oss gjennom denne langsomme pro
sessen må vi spole dette fremover i et langt raskere tempo.

Livet i en fjellvegg står som oftest ikke stille, som også her i Fisktin
den hvor det en gang i blant løsnet små og store steiner og flak som 
falt nedetter. De stanset i bunnen og dannet en ur, dog riktignok 
ikke så stor som de vi kan se andre steder. Noen steiner hamret 
også mot den etter hvert markerte blokka. Disse var også med i 
prosessen med å forsere hastigheten på sår og sprekker i denne. 
Når vannet rant nedetter veggen gjorde det skråningen nedenfor 
fuktig og gav grobunn for gras og mose. Nåja, år om annet måtte 
sola streve hardt for å smelte vekk hardpakket snø etter vinteren i 
bunnen av fjellveggen.

Den lille sprekken i blokka, helt inntil fjellveggen, ble med tidens 
hjelp både dypere og bredere. Det som økte hastigheten var at når 
vannet frøs til is så sprengte og utvidet denne seg. Sprekken ble 
følgelig større og hastigheten økte år for år. Snart ville den ganske 
ubønnhørlig få sitt banesår.

Den omtalte og frodige grasbakken under fjellveggen var tiltrek
kende for sauer som gjennom årtier ”rak” rundt i fjellet på leting 
etter beite. Det var stort sett dette de fylte dagene med. Vet ikke om 
akkurat disse firbeinte dyrene har så mange andre vidløftige tanker, 
men samholdet er stort der de går i flokker, ja i hvert fall fra der de 
har sin faste binge.

Noen få år innpå 1960tallet skjedde det merkbare forandringer i 
og rundt steinblokka oppe i fjellveggen. Vinteren hadde vært hard 
med mange kuldegrader, men innimellom hadde det også vært 
både mildvær og regn. Det var altså stadig skiftende temperaturer. 
Som vi nå har forstått så sto det frosne vannet som en kile nedover 
i fjellsprekken, og is utvider seg som kjent med en stor kraft. 

Ovenfor Andrevannet gikk som nevnt saueflokkene på beite. Det 
kunne for eksempel være ved utløpet av Trogangsfossen, inne i Tro
gangsdalen, i de øvre områder ved Tredjevannet eller andre steder 
der grønt gras fristet. En dag i begynnelsen av september dette året 
vi har forsøkt å anslå, befant det seg en saueflokk på seksten, sytten 
dyr oppe i lia hvor Fisktinden ender med sitt brattheng. Både denne 
natten og den forrige hadde det vært kuldegrader, men sauer med 
sitt tette lag av ull som er herdet av å gå ute, merket dette knapt. 
Sauene tilhørte en yngre bror av min far, altså min onkel. Som 
så mange andre i bygda som hadde sauer, så var dette en god 
attåtnæring som gav ull og kjøtt for salg samt at de hadde til eget 
matlager. 

Utpå kvelden ble det mer ro i flokken, de hadde mer eller mindre 
sluttet å spise. Sauene med lam hadde som oftest disse nær inntil 
seg der de la seg ned på bakken. Selv om sau er et flokkdyr så betyr 
ikke det at alle legger seg tett inntil hverandre om de nå enn er fra 
samme fjøsstand. Det er individforskjeller og noen føler mer tilknyt
ning til en gruppe innen flokken enn en annen. Slik var det vel også 
denne kvelden at det ble en viss spreding.

Oppe i fjellsiden hadde presset på steinblokka øket merkbart de 
siste ukene. Dette presset var i ferd med å få overtaket fra det som 
var igjen av feste i fjellveggen, og da var det bare en vei det måtte 
gå – nedover! Det kritiske punktet nærmet seg altså faretruende. 
Nå må vi ikke glemme at nedenfor denne så stakk det også ut 
en annen fjellblokk, for vi har jo hittil kun konsentrert oss om den 
øvre. Den nedre ville nok med tiden styrte ned, men det kunne ta 
mange tiår, kanskje hundre. Hva vet eller visste vi. For øvrig var det 
så mange forhold som kunne spille inn. Det eneste som var sikkert 
var at en’ dag ville den rive seg løs, for denne prosessen ville ikke 
la seg stoppe.

En av de eldste sauene, ledersauen, lå på bakken og tygget. Den 
hadde i mange år vandret rundt i disse bratte og ulendte fjellene. Å 
ta seg frem slik var ganske problemfritt. Den fikk i alle fall god er
faring. Hver vår hadde sauen blitt sluppet ut på beite og den visste 

En rekonstruksjon av en  
sauetragedie under Fisktinden   
Av Arvid Larssen, politipensjonist, Oslo 
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hvor den skulle gå. Dette året hadde den fått to lam, og som oftest 
var det dette antall som var blitt forløst en gang tidlig på våren. Nå 
lå de ganske tett inn til mora hvor de følte trygghet og varme. Ennå 
hadde de ikke erfart at når den kjøligere tid kom mot høsten, så 
ville det skje en uro i dem om å trekke ned mot bygda. Hvis saue
flokkene ikke kom ned i tide av seg selv, så ble de oppsporet og 
hentet av eierne ved de årvisse innsankingene av sauer fra slutten 
av august til noen uker ut i september.

Andrevannet og selve dalen innover lå stille denne natten. Ingen 
fiskere eller andre i annet ærend befant seg der. Heller ikke hadde 
noen tilhold på de tre hyttene ved vannet. Således var det ingen 
vitner som senere kunne fortelle om det som nå skjedde. Tiden var 
altså kommet da den nevnte steinblokka befridde seg fra sitt siste 
feste i fjellveggen. Den øvre og tyngre delen vippet forover og slo 
deretter inn mot det faste fjellet et par titalls meter under. Der den 
igjen smalt inn mot fjellveggen, traff den den andre steinblokken 
og slo denne løs. Vi må bare se for oss at dette var et skjebnens 
drama hvor to steinblokker dels i kast og dels skrens nedetter, til 
slutt havnet i overgangen mellom fjellveggens ende og den flatere 
gressbakken. Ni sauer og lam rakk knapt nok å reagere på faren som 
kom ovenfra. Ut fra lengden der den øvre blokken løsnet og ned i 
bunnen har det mest sannsynlig tatt mellom fem og ti sekunder.

Omtrent en uke senere sto syv, åtte sauer nede ved vannet ved 
Trogangen. Det var eieren samt eldste sønnen og et par andre som 
oppdaget disse da de var på søk etter hele saueflokken. De hadde 
forgjeves sett etter dem i noen dager. Denne dagen så de også en 
mengde fugl som kretset rundt og nedpå det stedet under bratthen
get av Fisktinden. Det var lite tvil om at her var den andre resten av 
saueflokken og at den triste skjebne hadde rammet dem ovenfra. 
Det skjønte de ganske raskt når de så at seksti, sytti meter omtrent 
rett over var det to klare merker i fjellveggen hvor to store stein
blokker måtte ha rast ut. 

Det søkende følget tok seg oppetter den stein og småkrattbevokste 
bratte lia. De skjønte hva som ventet dem. Noe mer er det ikke å 
rippe opp i dette – tragedien var fullbyrdet. Restene av saueflokken 
ble dekket så godt det kunne la seg gjøre av stein i området, og 
halsklavene ble tatt med tilbake. For eieren var dette et anseelig 
tap, ikke bare økonomisk, men også følelsesmessig for husdyr som 
de hadde hatt i mange år og kjente så godt. Nå gjaldt det bare å 
få med seg hjemover resten av flokken som befant seg nede ved 
vannet nær Trogangsfossen.

Litt over femti år senere rodde jeg båten inn til Marta Polsasteinen 
ved Andrevannet, og gikk opp mot bratthenget og rasstedet under 
Fisktinden. Jeg fant steinblokker som måtte ha kommet ned fra fjell
veggen den gangen. Den største var om lag fire meter lang, et par 
meter bred og hadde den samme tykkelse. Dette måtte være den 
som hadde fått nådestøtet av den blokken som hadde løsnet først 
over denne. Fra et gammelt foto jeg hadde tatt fra fjellveggen for 
omkring tretti år siden kunne jeg tydelig se begge merkene i fjell
veggen og lett se hva som hadde skjedd. Nå var de ikke lenger så 
markerte og tydelige.

Tiden leger alle sår ikke bare i fjellveggen som her, men også de 
mer menneskelige over en dyretragedie som skjedde for et halvt 
århundre siden.  

Tiden leger alle sår, ikke bare i fjellet.Parti fra Vesterålen.

Arbeidsløse bør omskoleres til 
sorgløse dagdrivere. (Tikkanen)
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Fredens sekretær skaper uro i nobelrekkene
En av høstens mest omtalte og omdiskuterte bøker, er Geir Lundestads ”Fredens sekretær”  - 
om 25 år med Nobels fredspris. I 25 år var Lundestad sekretær for Nobelkomiteen som hver 
høst bestemmer hvem som skal få en av verdens gjeveste priser. Det er ikke småtterier!

Nå har Lundestad skrevet en 329siders bok om sine opplevelser i og utenfor Nobelkomiteen, og på bak
grunn av den har det blitt ”leven”. Noen mener at Lundestad har brutt sin taushetsplikt  fordi han skriver 
usedvanlig åpent om både mennesker og hendelser, mens noen støtter han 100 prosent og mener Lun
destads åpenhet er på sin plass. Nobelinstituttet i Oslo har på en måte strukket det lengst, og har kastet 
ut den tidligere direktøren fra hans loftskontor i instituttet. Dramatisk!

Vi skal ikke her kommentere verken hva Lundestad skriver og hvor riktig eller gale de er de påstandene 
han kommer med, men vi gjør oss den refleksjonen at det han skriver om må jo være opplevde hendelser, 
ellers ville han ha prestert løgn og usannheter mellom sine to permer, og det tiltror vi faktisk ikke den frit
talende historieprofessoren med nyere amerikansk historie som spesialområde. ”Løgn, ufin, injurierende 
og sjokkerende”, skriver Thorbjørn Jagland om Lundestads bok i en kronikk i Aftenposten. De aller færreste 
av oss har ikke noen forutsetning for å mene noe om dette. Nobelkomiteens møter er lukket og “hemme
lige”. Men Lundestad får støtte av Thorvald Stoltenberg!

Det vi vil si fra disse spalter, er at denne boken er både spennende og underholdende lesestoff for politiansatte fordi så godt som samtlige 
av de 25 siste års nobelprisvinnere er omtalt, og ikke bare det; her er hendingene, diskusjonene som førte til at nettopp vedkommende 
fikk Nobelprisen og ikke minst litt om politiets arbeid med disse sakene. Ikke mye, men litt. ”Min gode venn politimester Willy Haugli var 
beskjemmet”, skriver Geir Lundestad.
Geir Lundestads bok har på en måte stor underholdningsverdi, men den gir også muligheter for noen timers historieundervisning om en 
av ”verdens viktigste saker”. Forholdet SverigeNorge er også behandlet inngående i en interessant analyse.
Og diskusjonen går videre i de tusen hjem. Les selv!

Mer Oslo-krim fra Bjørn Bottolvs
Den niende boken om politibetjent Jo Kaasa på Majorstua politistasjon foreligger nå fra 
politipensjonist Bjørn Bottolvs hånd. Like trofast, stødig og godt som før. Bottolvs har 
for flere bøker siden skrevet seg inn som krimforfatterenes eliteskikt i Norge. 

Før snøen legger seg heter årets bok. Jo Kaasa og kollegene ved hans avsnitt får det travelt da 
de i løpet av kort tid må etterforske to drapssaker. Første offer er en eldre mann som blir funnet 
hjemme hos seg selv, og straks etter blir en kvinne funnet i isen på Sognsvann. Obduksjonen viser 
at hun ikke har druknet. 

Jo Kaasa blir sterkt involvert i disse sakene, og ting blir ytterligere komplisert når Kaasa og kolle
gene hans også  må etterforske en kidnappingssak, hvor offeret er nevø av den døde kvinnen som 
ble funnet i isen i Sognsvann. Etterforskningen blir en reise gjennom Oslos underverden, fra forvir
ring, uklarhet og virkelighet, via overgrep, ensomhet, sjalusi til enkelhet, oversikt og oppklaring.

Bjørn Bottolvs har jobbet i politiet i over 30 år, og hans kriminalromaner om Jo Kaasa kjennetegnes 
ved solid innsikt i den vanlige politimannens arbeid og tilværelse.

(Når går forresten Jo Kaasa av med pensjon? Vi sender han så gjerne innmeldingspapirer til Politi
ets Pensjonistforbund. De merkantile tilbudene er like gode som i Politiets Fellesforbund – ikke 
minst forsikringsordningene!)

NYE BØKER ved Jørn-Kr. Jørgensen
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Narkokrim i bokform  
fra Ole Johan Andersen
Ole J. Andersen er politipensjonist og bor på Sokna i Ringerike kommune i 
Buskerud. Etter 40 år i politi¬etaten hvor han hatt ledelse og narkotika som 

spesialområder, skriver han nå bøker!

Andersen har tidligere skrevet Politihistorie for Hønefoss i 1979. 
Etter at han gikk av med pensjon i 2009 har han utgitt krimi
nalboken Kanalens mørke hemmelighet (2013). Helvetesrus 
(2015) er hans andre bok (Kolofon Forlag, Oslo). Tungt og dra
matisk, men viktig lesestoff.
Etter et makabert drap følges miljøet tett av politietterforsker 
Koivo på den lokale politistasjonen. Selv om mistanken går i 
en spesiell retning, blir de fleste mistenkt og involvert i saken, 
inkludert en kvinnelig politistudent. Drapsetterforskningen van
skeliggjøres av mange utenforstående faktorer. Likevel kom
mer Koivo fram til en løsning og mener at han har løst draps

gåten. Imidlertid skulle det vise seg ikke å være så enkelt…
Boken er basert på realistiske hendelser og episoder som er selvopplevd eller opplevd 
av kollegaer. Likevel er enkelte opplysninger noe overdrevne og tilpasset historien, 
men alt har en snev av sannhet. All informasjon i boken som omhandler narkotika er 
etter forfatterens mening og erfaring, sannferdig. Les og se selv!

Boken om “Osvald”
Asbjørn Sunde var en av Norges mest markante motstands-ledere under 2. verdens-
krig og spilte en viktig rolle for utviklingen av den militære motstandskampen. Etter 
krigen deltok han i det interne partioppgjøret i NKP. 1954 ble Sunde arrestert for 
spionasje til fordel for Sovjetunionen.

Nå foreligger boken om Sundes liv. Den er full av spennende opplysninger og er interessant le
sestoff bade for den som kjenner tidsepoken, for den som var med og for ettertiden. Boken er 
skrevet av journalistene Morten Conradi og Alf Skjeseth og heter rett og slett “Osvald”.

Asbjørn Sunde deltok også i krigen Spania hvor han var ambulansesjåfør, sabotør og partisan. Ved 
hjemkomsten ble han og andre spaniakjempere trukket med i Ernst Wollwebers sabotasjeap
parat, som etter sovjetisk initiativ ble etablert med hovedkvarter i Oslo i 1936 og rettet seg mot 
nazistatenes krigsforberedelser i skipsfarten. Sunde overtok høsten 1938 ledelsen av den norske 
seksjonen under navnet “Osvaldgruppa”. 

Etter felttoget 1940 reorganiserte Sunde “Osvaldgruppa”. Få dager etter det tyske angrepet på 
Sovjetunionen i 1941, lanserte han sabotasjekrigen i Norge. Frem til sommeren 1944 utførte 
“Osvaldgruppa” over 110 aksjoner med om lag 200 ulike deltakere, av dem falt 35 i kampen 
for Norges frihet.

I 1954 ble Sunde arrestert av ingen ringere enn nåværende politipensjonist Ørnulf Tofte, og dømt til 8 års fengsel for spionasje til fordel 
for Sovjetunionen. 

Det er spennende å lese om Asbjørn Sunde. Boka gir innsikt i norsk historie og er et funn for interesserte. Boka er ikke bare en bok om en 
norsk spion, men en bok som forteller en viktig del av samfunnshistorien, og den gir innblikk i forhold og saker som relativt få har visst 
noe om frem til denne tid.
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Ole J. Andersen
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Alder er som  
å bestige et fjell.

Man blir litt andpusten,  
men får mye bedre utsikt.

Ingrid Bergmann

PPF gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter i januar, februar og mars 2016.  
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.  
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i januar 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Lønne Jens Reinert 10.01.1946 Telemark
70 Permo Liljen 29.01.1946 Direkte
70 Iversen Gunnar 28.01.1946 Sør-Trøndelag
70 Gammelsrud Trond Steinar 25.01.1946 Fredrikstad
70 Einarsen Geir 23.01.1946 Oslo
70 Hennum Yngvar 21.01.1946 Oslo
70 Høiland Terje Olav 20.01.1946 Rogaland
70 Moen Olaf 19.01.1946 Telemark
70 Breie Anne-Lise 17.01.1946 Ringerike
70 Førsund Frank Cook 17.01.1946 Bergen og Hordaland
70 Nilsen Olaug 09.01.1946 Narvik
70 Finne Hans Johan 08.01.1946 Solør
70 Bråthen Rasch Ragnhild Ingeborg 07.01.1946 Asker og Bærum
70 Nordvik Osvald 06.01.1946 Bergen og Hordaland
70 Kalsnes Inger Reidun 03.01.1946 Kristiansand
80 Dingstad Ole Petter 30.01.1936 Direkte medlem
80 Karlsen Roar 26.01.1936 Salten
80 Opakersund Svanhild I.S 22.01.1936 Direkte medlem
80 Solberg Hans 22.01.1936 Harstad
80 Rokne Knut 21.01.1936 Bergen og Hordaland
80 Reiersen Lars O 17.01.1936 Tønsberg
80 Lie Jan Aage 17.01.1936 Tønsberg
80 Stavang Knut Henrik 16.01.1936 Sogn og Fjordane
80 Hafsten Anne Lise 15.01.1936 Oslo
80 Fosse Bjørg 12.01.1936 Rogaland
80 Hauge Arne 08.01.1936 Bergen og Hordaland
80 Reitan Kjell 04.01.1936 Sør-Trøndelag
80 Bjørnsen Guttorm 02.01.1936 Sogn og Fjordane
90 Engedal  Irene 15.01.1926 Vest-Finnmark

Jubilanter i februar 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Vidhammer Geir 26.02.1946 Sogn og Fjordane
70 Nøsterud Signe 24.02.1946 Kongsvinger
70 Andersen Reidar 20.02.1946 Rana
70 Bakken Ola Messelt 19.02.1946 Oslo
70 Furunes Tor 19.02.1946 Harstad
70 Fosse Magnus 18.02.1946 Oslo
70 Rymoen Stein 17.02.1946 Kongsvinger
70 Fosså Harald 16.02.1946 Bergen og Hordaland
70 Signebøen Aage 16.02.1946 Halden
70 Bjerknes Torill 16.02.1946 Oslo
70 Pedersen Bjørn 06.02.1946 Bergen og Hordaland
70 Aass Olav Hilmar 05.02.1946 Sunnmøre
70 Veka Arnjot 02.02.1946 Hordalensmennenes Pensjonistlag
70 Jarlind Arne 02.02.1946 Bergen og Hordaland
80 Trondsen Sølvi Løndal 29.02.1936 Sunnmøre
80 Michaelsen Mikael Arvid 29.02.1936 Oslo
80 Monsen Jeanette 13.02.1936 Bergen og Hordaland
90 Flåtten Borghild 28.02.1926 Direkte medlem
90 Andersen Leif Bjørn 22.02.1926 Oslo

Jubilanter i mars 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Rolland Ole M 29.03.1946 Bergen og Hordaland
70 Jørpeland Olav 29.03,1946 Rogaland
70 Stamnes David Aasmund 28,03,1946 Kristiansand
70 Gjøsæter Arvid 27.03.1946 Bergen og Hordaland
70 Hoel Bjørg Torill 24.03.1946 Romerike
70 Hillestad Ulf 22.03.1946 Oslo
70 Hodnemyr Odd Normann 21.03.1946 Vest-Agder
70 Mjaaland Gunhild Kyrdalen 20.03.1946 Telemark
70 Kolseth Turid 18.03.1946 Hamar
70 Tveiten Ellen 13.03.1946 Aust-Agder
70 Kleggetveit Harald 11.03.1946 Kristiansand
70 Pedersen Ingolf Martin 09.03.1946 Asker og Bærum
70 Okkenhaug Solveig 06.03.1946 Nord-Trøndelag
70 Håland Samson Olai 06.03.1946 Bergen og Hordaland
70 Bottolfs Bjørn 05.03.1946 Oslo
70 Steinli Jørgen 03.03.1946 Oslo
70 Hegge Trond 02.03.1946 Telemark
70 Sollid Tor Ragnar 02.03.1946 Telemark
70 Revheim Jan Harald 02.03.1946 Hordalensmennenes Pensjonistlag
80 Øverenget Hallstein 28.03.1936 Østerdal
80 Aukrust Håvard 20.03,1936 Vestoppland
80 Somdal Narve Torfinn 19.03,1936 Kristiansand
80 Hennum Tove 08.03.1936 Buskerud
80 Helgesen Willy 04.03.1936 Asker og Bærum
80 Andersen Walter 01.03.1936 Kripos
90 Garvåg Rolf 03.03.1926 PST
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Oslo Politiets Pensjonistforening (OPPF) arrangerer seni-
orkonferanse på Politihøyskolens utdanningssenter, Sæter 
gård ved Kongsvinger, i torsdag 11. august til og med lør-
dag 13. august 2016.  

I tillegg til egne medlemmer og seniorer med sine kjære som er 
i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker, ønsker vi å invitere 
pensjo nerte politifolk og ansatte i Justissektoren fra hele landet. 
OPPF ønsker en konferanse som kan bety noe for alle i politiets 
pensjonistforeninger.  

Dette arrangementet er den første i sitt slag. Vi ønsker å gi våre 
medlemmer et bredt tilbud med faglig innhold, samt tid til sosiale 
mimrestunder. Gode forelesere og andre aktører er kontaktet og 
klare for innsats. Interesse og deltakelse vil være avgjørende for om 
dette blir et årlig arrangement. Det er Oslo Politiets Pensjonistfore
ning som arrangerer Seniorkonferansen og administrer denne.

Faglige temaer/forelesninger
Arrangementskomiteen arbeider med en felles åpning første dag 
med konsert, åpningstaler og innhold som har betydning for våre 
pensjonister. Vi ønsker å arrangere en paneldebatt med aktuelle 
forbund og POD. Hvordan blir pensjonistenes interesser ivaretatt?

Intensjonen for dag 2 inneholder foredrag som omhandler hvordan 
begynne den tredje og siste etappen i livet. Samfunnets oppfatning 
av eldre, hva kan vi selv bidra med? Foredrag om aktuelle mulig
heter. Temaene vil videre inneholde spørsmål om hva som fremmer 
god hverdagshelse. Hvordan kan vi forebygge mental helse i en 
helt ny periode i livet. Nå er det ingen eller få som spør etter meg, 
og jeg har selv ansvar for å fylle dagene mine med et meningsfylt 
innhold. 

Det arbeides med et tilbud til kommende pensjonister. Det vil foregå 
parallelle foredrag som i sin helhet er satt av til pensjonsrettigheter 
og rådgivning for de som skal gå av med pensjon.

Dag 3 starter med en foredragsholder som har evne til å motivere 
for et godt pensjonistliv og godt humør. Lørdagen avsluttes med 
«tilpasset» fysisk aktivitet. En rekke aktuelle aktører har bekreftet 
sin ankomst. 

Underholdning og mer detaljert program vil komme etter hvert. 
OPPF ønsker å finansiere administrasjon, underholdning og fore
dragsholdere, deltakere betaler reise og opphold selv. Det vil være 
opp til lokallagene om de vil sponse sine medlemmer. 

Priser 
Pr. person kr. 2.070, i dobbeltrom og kr. 2.220, i enkeltrom. Dette 
inkluderer: Overnatting med frokost fra torsdag til lørdag. Ordinær 
lunsjbuffet torsdag, fredag og lørdag. Torsdag kl. 18.00 GRILLMENY, 

både havets delikatesser og kjøtt på grillen, med salatbar og annet 
tilbehør. Fredag kl. 18.30 FESTBUFFET m/hjemmelagede spesiali
teter fra eget kjøkken. 

Det bør her nevnes at det er hotellstandard på rommene.  «Brakke
følelsen» er ikke tilstede.  Måltidene blir laget fra grunnen av kokker 
med svært gode kvalifikasjoner.

Påmelding
Det vil bli satt en påmeldingsfrist til 1. mars 2016 med bindende 
påmelding.  Du kan allerede nå gi tilbakemelding om at du/dere 
ønsker å delta. Send en mail til osloppf@gmail.com eller ta en tele
fon til 22669096 (tirsdager i tiden 10.0013.00). Det vil bli «første
mann til Møllaprinsippet».

                               Øyvind Røen, leder OPPF

Seniorkonferanse 2016 i regi av Oslopensjonistene



Nå kan medlemmene av Politiets Pensjonistforbund 
benytte seg av de samme medlemsforsikringene som 
ordinære PF-medlemmer. Det betyr rimelige og gode 
forsikringer. 

PF Forsikring passer dessuten på at priser og vilkår er 
blant de aller beste.

- Vi er veldig glade for at vi har 
klart å få dette på plass for våre 
pensjonistmedlemmer, sier leder av 
Politiets Pensjonistforbund, Kyrre 
Stenbro.

Egen pensjonistpakke
PF Forsikring har lagd en egen «Pensjonistpakke» med 
forsikringene de fl este trenger: 
 Reiseforsikring
 Innboforsikring
 Ulykkesforsikring
 ID-tyveriforsikring

Prisen for hele denne Pensjonistforsikringen er kun fra kr 
978 til kr 1 346 halvårlig (kr 1 956 - 2 692 årlig), avhengig av 
postnummer. 

Du velger selv
Du er ikke bundet til å kjøpe Pensjonistpakken. Du kan 
kjøpe så godt som alle forsikringene som PF Forsikring 
har. Noen personforsikringer har aldersgrenser, men 
for skadeforsikringene er det ingen øvre aldersgrense. 
Gjennom PF Forsikring kan du forsikre hus, bil, båt og 
hytte og det aller meste av det du eier. Vilkårene er gode 
og prisene er konkurransedyktige.

Ring oss – så sjekker vi prisen for deg!
23 16 31 00 – forsikring@pf.no 

Vi fl ytter forsikringene
Ønsker du å fl ytte dine forsikringer til PF Forsikring, 
ordner vi med oppsigelse i gammelt selskap og starter 
tilsvarende dekninger hos oss. Du slipper å gjøre noe med 
fl yttingen.

Info: tlf 23 16 31 00 | epost forsikring@pf.no | web www.pf.no/minside

N Y H E T !

Ikke la forsikringsselskapene fl å deg lenger!
BYTT TIL PF FORSIKRING:
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