
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne-Dag Frivåg er født i 1947 og oppvokst på Sommarøya ved Myre i Øksnes 

kommune i Vesterålen 

Etter endt skolegang med folkeskole, framhaldsskole, ungdomsskole og 2-årig 

yrkesskole , (verkstedskole -jern- og metallinjen og bilmekanikerlinjen) og 

militærtjeneste i Luftforsvaret 1969/70 begynte han som politiaspirant ved Bodø 

politikammer i 1975 / 1976 og politiskolen i Oslo i 1976/1977. 

Yrkesmessige karriere 

Min yrkesmessige karriere startet jeg allerede som 15 åring – som fisker sammen 

med min far på egen båt. Etter ca. to års fiske med meget liten inntjening, og etter to 

dramatiske opplevelser under vinterfiske utenfor Vesterålen  i 1963, hvor jeg nesten 

forliste i dårlig vintervær to ganger, mønstret  jeg på innenriks- og senere utenriks 

sjøfart, både på dekk og i maskin.   

Det som huskes best fra denne tiden, var                                                                              

tiden ombord på en båt, MS Spildra, som gikk                   

i sammenhengende fart mellom USA og hele                                                                                

Østen, hvor flere anløp av havner i Vietnam fant                                                                            

sted, da vi losset militært utstyr fra USA.                                                                                                                                                 

Vietnamkrigen raste som verst i denne perioden,                                                                                  

så en kan vel kanskje si at jeg var innom                                                                

begrepet «krigsseiler» i denne perioden.                                                                           

Heldigvis gikk det godt. US-marines tok godt vare på oss under anløpene i Saigon, 

Qeenon og Danang.  Denne perioden varte i tilsammen ca. 5 år 

Da jeg valgte ”å gå i land”  var det for søke etter et bedre familieliv enn det hadde hatt 

som sjømann.  Min første jobb ble et ledig vikariat ved Hadsel lensmannskontor på 

Stokmarknes  i september 1972. Etter avsluttet vikariat ved Hadsel lensmannskontor 

søkte jeg, og fikk  jobb som bilmekaniker ved Vesterålen Auto (Ford) på Børøya ved 

Stokmarknes.  Etter ”turbulente” tider også i bilbransjen,  søkte jeg, ved en tilfeldighet 

opptak  i  politi- og lensmannsetaten i 1975, og fikk  opptak i begge etatene. Jeg valgte 

politietaten, og startet min aspiranttid ved Bodø politikammer sommeren 1975. 

 

Arne-Dag Frivåg 
Nestleder i Politiets 

Pensjonistforening, Salten 

 

 
MS Spildra 
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Mitt første møte med Lofoten og Svolvær sommeren 1977: 

Jeg husker godt  mitt første møte med ”byen” Svolvær.  Selv om jeg var oppvokst i havgapet i 

Vesterålen, syns jeg likevel at naturen i Svolvær var litt i ”røffeste” laget.  Nei, her ville jeg ikke 

trives noe lenge.  Det ble derfor til at jeg søkte stilling ved Bodø politikammer i 1979, da jeg 

fikk fast stilling der og vi flyttet til Bodø. Det skulle vise seg at i Bodø, den gang som i Svolvær, 

var omtrent like umulig å etablere seg med husvære. Dette resulterte i, at etter mindre enn et 

år i Bodø søkte jeg stilling ved politikammeret i Svolvær, og  jeg fikk jobb der. Vi flyttet tilbake 

og denne gang  ble vi  værende og har siden bodd i Kabelvåg, noe vi ikke har angret på . 

 

Mitt første møte med politikammeret i Svolvær: 

Som sagt,  møtte jeg til tjeneste ved politikammeret i Svolvær en solfylt junidag  i 1977. Det 

skulle vise seg at det var flere fra 1977 kullet fra Politiskolen som fikk jobb ved politikammeret . 

Disse var bl.a. kollega Geir Dybwik, Per Otto Larsen, (sluttet i etaten for mange år siden ), Rolf 

Anders Bastiansen og Åge Larsen. 

 

Organiseringen av ”kammeret”  på denne tiden: 

Da jeg begynte ved kammeret, var tjenesten den gangen inndelt i en ordens- og etter-                                                                                  

forskningstjeneste (med begrenset turnustjeneste innen ordenstjenesten), samt et 

kombinertkontor for Politiets Overvåkningstjeneste (POT) og utlendingsforvaltningen 

(fremmedkontoret) og annen forvaltning, (pass, våpen etc.).  Politioverbetjenten                                                                            

(kun en slik stillingshjemmel den gangen) var øverste administrasjon- og personal- og 

stabssjef ved  kammeret. Dessuten var sivilforsvaret organisert med sin tjeneste innenfor 

kammeret, hvor politimesteren var øverste sjef også for denne tjenesten.   

Den gang var orden- og etterforskning ikke organisert som egne avdelinger . 

Politioverbetjenten var øverste leder for disse tjenestene.  Det var først i slutten av 1980-tallet 

at orden- og etterforskningen  organisatorisk ble inndelt i selvstendige avdelinger. 

 

Politireformen i 2002 

Da den omorganiseringen ble satt i verk i 1994,  

ble også jeg  berørt av dette. Både som deltaker 

i selve prosessen, og som ansatt i politidistriktet.  

Det hele begynte med Rundskriv  fra Jus. Dep   

G 18/94 til politidistriktene, som gav startskuddet  

til den store politireformen. Også  Lofoten og  

Vesterålen politidistrikt  ble berørt av dette, og  

politimester Gya iverksatte første tiltak i sin  

 meddelelse nr 4/94 av 29.8.94 til alle avdelinger  

og lensmenn i distriktet, med informasjon om hva  

som skulle skje.   
 

 

 

 

 



 
 

 

Han beordret etablert en prosjektgruppe bestående av 4 tilsatte i distriktet. Lensmann Ingjall 

Brustad i Hadsel, lb. Jon Martin Bye, p.b. Mariann Heimlund og undertegnede. Undertegnede 

ble utnevnt til prosjektleder. Etter at prosjektrapporten ble lagt frem i 1997 ble Svolvær 

politistasjon opprettet til en selvstendig enhet i distriktet, og jeg ble beordret (med min aksept) 

til midlertidig statsjonssjef . Stillingen hadde jeg til 1999.  

Jeg søkte ikke den faste stasjonssjefstillingen, men i stedet søkte jeg lederstillingen for 

Politiets Overvåkningstjeneste  (POT) i distriktet Lofoten og Vesterålen, og den fikk jeg og 

hadde inntil politidistriktet ble slått sammen med Midtre Hålogaland politidistrikt. (Narvik, Senja 

og Ofoten – Narvik)   

Oppsummert gikk det altså  ca. 6,5 år og resultatet var at Lofoten og Vesterålen politidistrikt 

ble slått sammen med Narvik og Senja politidistrikter med hovedadministrasjon  i Harstad og 

navnet ble Midtre Hålogaland politidistrikt (MHPD). 

 

Noen spennende saker fra denne tiden 

Sabotasje mot norsk hvalfangst i Lofoten i 1992:  (Sea Shephard – saken) 

En av de mest  interessante saker  var sabotasjesaken mot norsk hvalfangst, den såkalte  

«Nybrenna-saken» hvor miljøvernorganisasjonen «Sea-Sheppard og miljøaktivisten Paul 

Watson i spissen ble mistenkt i saken , som fant sted ved jule- og nyttårstiden i 1992. Jeg fikk 

ansvaret som hoved-etterforsker i saken, som skulle vise seg å bli noe kompleks.  

Det skulle vise seg at saken fikk uventet  

oppmerksomhet og interesse av  

dimensjoner både i inn- og utland. Her til  

lands kan en vel spørre seg om hvordan  

dette kunne skje så enkelt og upåaktet,  

uten at noen fanget opp signaler fra  

Sea Shephard - saken på forhånd  

Etter hvert  tok Watson og Sea Shepherd  

på seg ansvaret for sabotasjehandlingen  

gjennom media både her til lands og   

internasjonalt. Hovedmannen i saken,  

Paul Watson (USA) og hans medhjelper  

Lisa Distefano,(USA)  ble begge tiltalt og  

dømt i norsk rett til ubetinget, fengsel i 120 dager. Watson fullbyrdet saken i varetekt i 

Nederland. Lisa Distefano unndro seg fullbyrdelse.  

 

En tredje mistenkt Dwight Worker (også USA) – som utførte selve handlingen - unndro seg 

både tiltale og straff pga manglende utleveringsavtaler med USA. Noe senere forsøkte Paul 

Watson seg på nytt – denne gangen da han seilte inn i Vestfjorden. Her ble han «snudd i 

døra» av kystvaktfartøyet KV Andenes., som også for første gang i fredstid løsnet kanonskudd 

mot fartøyet. Med  skade på propeller og fartøyet for øvrig , snudde han og returnerte ut i 

internasjonalt farvann igjen. Denne saken ble det ikke mer av. 

 

 

Samarbeidspartnere jeg sette høyt 

For en leder vil gode samarbeidspartnere være avgjørende for å lykkes. For meg var det 

særlig  Elisabeth Kaas (leder for Retts- og påtale) og kollega Sture Walsøe som stod meg 

nærmest i den daglige tjenesten.  

 



 

 

 

 

I lensmannsdistriktene vil jeg særlig nevne kollegaene, Jonni Solsvik (Andøy), Tor Kolstad         

(Sortland), Ingjall Brustad (Hadsel) , Tore Karlsen (Bø) , Asbjørn Sjølie (Vest-Lofoten), og Frits 

B. Hanssen (Vågan). 

 

Da jeg etter hvert hadde profilert min kompetanse innen sjøgrensekontrollen, også overfor 

Politidirektoratet, fikk jeg også interessante  oppgaver innen dette feltet fra Politidirektoratet i 

Oslo.  Jeg  har derfor deltatt i prosjekter innen dette feltet , med sjøgrensekontroll som 

spesialitet. Jeg nevner også at jeg etter hvert fikk det oppdrag å være Norges representant i 

Schengen inspektørgruppe for sjøgrenseinspeksjoner i medlemslandene 

 

Pensjonist 

 

Da jeg fylte 60 år i 2007 var det dags for meg å søke avskjed  i politiet, etter til sammen 32 års 

tjeneste. Jeg  var overhodet ikke klar for å slutte i det yrket jeg har likt best innen mitt 

yrkesaktive liv. Jeg er vel en av de få i etaten som har søkt om å få stå litt lenger i yrket. Min 

søknad ble innvilget og jeg fikk forlenget min arbeidsavtale med ett år. Jeg ble derfor 61 år (i 

2008) før jeg formelt sluttet i etaten.  

Men det er ikke helt sant, fordi jeg  jobbet  videre på timebasis for Politidirektoratet og 

Schengen helt til september 2012 før jeg sluttet helt. Jeg er takknemlig for brukbar helse som 

har gitt meg anledning til å arbeide gjennom hele mitt allsidige yrkesaktive liv, som fisker (2 

år), sjømann, (ca 5 år) bilmekaniker (3år) og politimann (ca 33 år) – (avbrutt av noe skolegang 

og militærtjeneste).  

 

Fritid og hobbyer 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjelder fritid og hobbyer så har mine prioriterte interesser  vært sjøfiske ( også med egen 

båt – sjark ), musikk og dans (primært korpsmusikk og særlig trekkspillet har vært min gode 

venn siden jeg var 11 år gammel). Hva gjelder idrett, så er det vel vinteridretten og «bortover- 

ski» som har vært min største interesse,  

Kva gjelder ferie og reiser, så har det blitt noen reiser til varmere strøk (syden) og campinglivet 

fra ca 2007, da vi fikk vår første bobil. Den har vært vår fritidsbolig og hytte som vi har likt best 

og som har gitt oss muligheten til å oppleve vårt vakre land på kryss og tvers. Bobilen er ennå 

vår beste fritidsredskap, som ennå gir oss mye glede i pensjonist tilværelsen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lag og foreninger: 

Gjennom mitt yrkesaktive liv, så har jeg alltid likt  å være sosial, dvs. og ha kontakt med folk -  

både slekt og venner. Jeg har derfor vært engasjert innen organisasjonsarbeid både innen, og 

utenfor politietaten. Innenfor politietaten, har jeg vært tillitsmann innen politiforening, og nå 

Politiets pensjonistforening Salten (p.t. nestleder). I regi av Politiets Pensjonistforbund (PPF) 

er det nå opprettet et «Politiets pensjonistnettverk», hvis formål er å yte hjelp og bistand til 

medlemmer i pensjonistforeningene som måtte ha behov for det. Det gjelder å «ta vare på 

hverandre i vennskap og kjærlighet».  I denne organisasjonen er jeg nå kontaktperson (KP) for 

PPF foreningene i Nordland politidistrikt.  

Hva gjelder andre lag- og foreninger, så har jeg vært medlem og leder innen Lions – 

bevegelsen (i mange år) og senere innen Odd Fellow Ordenen (også nå).  

 

Nytt bosted: 

Nå er jo også jeg kommet i andre enden av livsskalaen, og kanskje trenger også jeg hjelp etter 

hvert. Da er det i den kontekst at min kone og jeg bestemte oss for «å flytte etter ungene» , da 

vår yngste datter med familie er bosatt i Bodø . Etter vel 30 år i Lofoten, der vi har trivdes 

veldig godt, var det for min del en tung beslutning å ta for 4 år siden nå. Vi hadde ingen familie 

i Lofoten.  

Nå har vi barn og barnebarn sammen med oss her i Bodø på våre eldre dager og det er jo 

livets medisin. Vi trives  godt her i Bodø nå og i tillegg til familie.  Så har vi alt vi  trenger nært 

og rundt oss her. Det være seg infrastruktur både på land , sjø, og luft. Det er kort vei til butikk, 

lege og sykehus, og så har vi en kjempefin natur like ved byen som vi kan boltre oss i både 

sommer og vinter, som er godt tilrettelagt også for vår generasjon. En stor takk til byens 

myndigheter og frivillige fra byen.  

Nå er det kamp mot pandemi også her og mye er stengt ned pga risiko for smitte. Også vi må 

forholde oss til gjeldende regler med tålmodighet, (sitter vel stort sett i karantene) da mange 

muligheter for aktiviteter er stengt ned. Men nå tror vi det snart kan bli «lys i tunellen».  

Både jeg og min kone har brukbar god helse, så vi håper på enda noen gode år før vi når 

enden av denne andre enden av livets skala.  

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av Arne Dag Frivåg 

 

   


