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Asbjørn Hansen er født i 1955 i daværende Rissa, nå Indre Fosen. Han er tidligere
drapsetterforsker i Kripos. I sine 18 år i Kripos var han med på å oppklare mellom 30 og 40
drap, og ledet etterforskningen av blant annet drapene på Orderud gård og i Baneheia,
Kristiansand. Av alle drapene han jobbet med, var det bare drapet på Trude Espås i 1996
som forble uoppklart. Han har sammen med Tarje Holtvedt skrevet boken «Menneskejeger»
om sitt liv som drapsetterforsker

Når og hvordan begynte du i politiet?
Jeg begynte som aspirant ved Røros lensmannskontor i september 1977. Gikk ut fra
Politiskolen sommeren 1979 og begynte i fast jobb som lensmannsbetjent ved Ås
lensmannskontor /Follo politidistrikt i juni 1979.
Slapp beordring i og med at jeg selv hadde fått meg fast jobb. Som trønder og i tillegg
gift med en trønder, ville jeg selvfølgelig tilbake til Trøndelag, men slik gikk det ikke. Det
ble Østlandet for meg og min familie.
En gang trønder - alltid trønder!! RBK er selvfølgelig Norges beste fotballklubb, selv om
det har gått litt opp og ned i det siste.

Hvilke stillinger har du hatt under din aktive karriere?
I 1986 ble jeg ansatt ved Follo politikammer, Kriminalavdelingen med ansvar for
narkotika-etterforskningen i Follo politidistrikt, som på den tiden omfattet kommunene
Frogn, Ås, Vestby, Ski, Nesodden og Oppegård.
Hadde i den perioden jeg var i Follo to godkjente narkotikahunder.

Under OL i 1994 på Lillehammer var jeg beordret til
generell Etterretning - akkreditert som «Handy Man»
og med tilgang til de aller fleste arenaer og områder i
OL-landsbyen.

Har du noe spesielt fra din politikarriere du kan nevne?
Den 1.oktober i 1994 fikk jeg meg fast jobb ved E-avdelingen på Kripos. Først som
etterforsker og etter ca. to år som utrykningsleder/etterforskningsleder.
Jeg var ansatt på Kripos fram til jeg gikk av med
pensjon i 2012. I 2006 og 2007 hadde jeg ett års
permisjon og jobbet i Kommisjonen for gjenopptakelse
av straffesaker.
I løpet av årene i Kripos var jeg med på å etterforske
ca. 30 til 40 drapssaker rundt om i kongeriket. Noen
av disse drapssakene har også medført etterforskning
i utlandet.

De mest mediaomtalte sakene
jeg var med på å etterforske var
Geiranger/Trude Espås,
Orderudsaken og Baneheia.

«Geiranger Espåssaken»

«Baneheiasaken»
Baneheiasaken

Som medlem av ID-gruppa på
Kripos var jeg fire ganger i
Thailand i forbindelse med
tsunamien.
Gikk av med pensjon som 57åring i mai 2012. Følte da at jeg
hadde vært med på det meste.
Sluttet på Kripos en torsdag og
begynte i ny jobb påfølgende
mandag som utreder for
forsikringsselskaper.

Hva har du gjort etter at du ble pensjonist?
Etter at jeg ble «pensjonist» utga jeg boka «Menneskejeger»
- fra et liv som drapsetterforsker i Kripos, på Kurer forlag.
Har også vært innom litt krigshistorie og har skrevet et hefte
om den forvunnede SIS-agenten Lyder Hassel fra Hasselvika/
Rissa, som i 1943 hoppet ut i fallskjerm over Fosenfjella og
ble sporløst borte.
I november 2015 fikk jeg en telefon fra produksjonsselskapet Mastiff med forespørsel om jeg
kunne tenke meg å bli med i et planlagt tv program med tittel Åsted Norge.
Vi er nå inne i den 11.sesongen - over 100 programmer, som har resultert i at over 100
kriminelle har blitt pågrepet og straffet.

Jeg har hele tiden vært medlem av Kripos Pensjonistforening, men har ikke vært på noen
møter eller samlinger så langt. Har ikke hatt tid til å tenke på meg selv som pensjonist.
I tillegg til å jobbe ca. 100% har jeg også i mange år hatt knivmaking som hobby, noe som
også krever sin tid. Deltar bl.a. på messer rundt om på Østlandsområdet.

Noen synspunkter på det å være pensjonist?
Jeg har derfor ikke engasjert meg så mye i pensjonistenes situasjon, men er av den
oppfatningen at politipensjonister kommer godt ut av situasjonen i forhold til en del andre
pensjonister.
I løpet av et langt politiliv har jeg møtt og jobbet sammen med mange flinke og hyggelig folk,
både på Ås lensmannskontor, Follo politikammer, Kripos og rundt om i landet hvor jeg har
bistått. Ingen nevnt - ingen glemt.
MEN en person må jeg nevne: pensjonert Riksadvokat
Tor Aksel Busch. Har vært så heldig at jeg i flere
sammenhenger har hatt nær kontakt til ham. En fantastisk
mann, uredd og klarsynt. Vi som har hatt vår
arbeidsinnsats knyttet opp mot taktisk etterforskning har
mye å takke ham for.
Jeg har et forslag til pensjonist som fortjener en omtale. Det er GEIR DENSTAD, bor
Trondheim, som har vært ansatt ved Trondheim politikammer i mange år. Gikk av som leder
for økonomiavsnittet ved politikammeret.
Har i flere år etter at han ble pensjonist jobbet ved Statens Naturoppsyn. Han har
tlf.48169984 - mail geir.denstad@miljodir.no

