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Ingen vilje til å rette opp feil...?
Det nærmer seg jul og nyttår. Dette året kommer til å gå 

over i historien som et annerledes år for oss alle. I stedet 
for å søke fellesskap, har vi måtte tenke hvordan i størst  
mulig grad unngå nærkontakt og større ansamlinger av 
mennesker. Det strider mot de flestes natur.

Når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett 
er jeg alltid spent på hvilke prioriteringer de gjør, fordi 

det staker ut den politiske kursen på kort og lang sikt blant annet basert på  
erfaringstall fra tidligere år. På grunn av pandemien var jeg kanskje mer 
spent i høst enn på mange år. Selvsagt er det noen lyspunkter, men jeg er 
enig med blant andre Pensjonistforbundet i at det ikke er mange lyspunkter 
for de eldre i Regjeringens forslag. Og hva med pensjonspolitikken i forsla-
get? Absolutt ingenting. Dette til tross for at dagens reguleringsregime har 
ført til at pensjonistene har tapt kjøpekraft i fem av de siste seks årene. Og 
neste års trygdeoppgjør (lønnsoppgjør) vil ende på to prosent under pris-
vekst – dette ifølge regjeringens egne prognoser, hvilket er betydelig mer 
enn tidligere år. 

Likevel er det ingen signaler fra regjeringen i det fremlagte forslaget om 
endringer i reguleringsregimet. Det er litt for enkelt å «skylde» på hvem 

som hadde regjeringsmakt når reformen ble vedtatt og iverksatt, men det 
er riktig at dagens pensjonsreform ble vedtatt av Stoltenberg-regjeringen og 
trådte i kraft 1.1.2011. Reformen ble vedtatt med bred politisk oppslutning. 
Det virker nå som om det ikke er vilje til å rette opp i det som er åpen-
bare feil i reformen, og det vitner om manglende forståelse for at pensjons- 
politikken handler om den enkeltes lommebok på lik linje med lønnspolitik-
ken i arbeidslivet.

Som vi kan lese på PPFs hjemmeside vil heller ikke en samlet opposisjon ta 
bort underreguleringen, eller sørge for at vi får forhandlingsretten tilbake.  

De er derimot enige om at trygdeoppgjøret skal sluttbehandles i Stortinget, 
noe som er et steg i riktig retning.

Partiene er, i disse tider, i sluttfasen med programarbeidet for kommende 
Stortingsperiode. Det betyr «siste» mulighet til å få våre krav om bortfall 

av underreguleringen og sikre pensjonistene forhandlingsrett inn i de ulike 
politiske partiers program.  Og vi har masse engasjerte folkevalgte/politikere 
som kan utgjøre en forskjell i dette arbeidet. STÅ PÅ!

Den siste tiden har dessverre antallet koronasmittede igjen økt betydelig, 
og i enkelte deler av landet er situasjonen omtrent som i mars/april. 

For mange betyr dette ufrivillig mer tid alene - og det gjelder i første rekke 
de enslige eldre. Dette fordrer litt ekstra oppmerksomhet av oss andre. Jeg 
oppfordrer dere til å ta en telefon til gode venner og kolleger som dere vet 
ikke har et fellesskap rundt seg i disse tider. Jeg er helt sikker på at det vil bli 
oppfattet som en gave til stor glede for mange.

Hold sammen, hold av hverandre, men fortsett å holde avstand - og ha en 
riktig god og avslappende Jul.

  Bjørn Egeli/forbundsleder

NUMMER 4 - 2020



3NUMMER 4 - 2020

Juletreet og den gode karmaen 
POLITIPENSJONISTEN

En lille-julaften for mange, mange år siden var jeg 
med far for å kjøpe juletre. Det var seint lille-julaften 
og ingen juletreselgere var åpne. Alle steder var det 
låst og lukket. Juletreselgeren hadde buntet sammen 
sine juletrær, slått av lyset og gått for dagen...for julen.  
Også juletreselgere feirer jul med ribbe, lutefisk,  
pinnekjøtt, mos, surkål og poteter.

Lenge så det ille ut, at vi skulle komme til å feire jul uten et jule-
tre i stua. Og bestefar som var så glad i granbarlukt og katten 
«Gråpus» som likte å sitte på en grein sånn omtrent midt i treet 
og skue ut over når vi andre spiste julemiddag. Hvordan skulle 
dette gå? Jeg så for meg et skrekkelig scenario.

- Vet du hva, sa far. - Vi tar et juletre så går jeg tilbake i romjulen 
og betaler det. Juletreselgeren dør neppe julaften... - Jeg var kun 
en liten gutt på 8-9 år og godtok det far sa. Han visste jo best. 
Snadde røkte han også og stappet snadden godt før han fant det 
beste treet som var å finne.

Vi tok treet med oss. Fikk buksert det inn i stua og spikket det 
til så det kom ned i den gamle juletrefoten med nisser på. Før 
jeg ante ordet av det stod treet der fint og grønt, og selv om 
det manglet et par greiner helt nederst, fikk far podet inn to han 
fant, så det ble et skikkelig fint tre. Når vi så fikk lys og pynt på, 
kunne det ikke bli bedre. Og norske flagg. «Du grønne, glitrende 
tre god dag...».

Så ringte mor med bjella. Det var tid for julemiddag. De her-
ligste retter ble båret inn fra kjøkkenet. Men først leste vi Jule-
evangeliet fra Bibelen; Lukas 2: «Og det skjedde i de dage...».  

Det luktet godt i hele huset og bestefar godtet seg og gledet  
seg til melende poteter med ribbefett, tyttebærsyltetøy,  
sennep og sylteagurker. Enhver tok sitt og forsynte seg fra  
fatene i tur og orden, og mor fikk ros for den sprø svoren. «Hm-
mmmmm....» - sa far og var stille en lang stund mens han nøt 
svorens fortreffelighet. Den var krydret etter alle kunstens regler.

Så satt vi der – de voksne med en skvett rødvin og jeg med 
champagnebrus. Det var fest, fred og ro. Alle var glade og det 
var jul. På bordet brente de røde, levende stearinlysene i kapp 
med hverandre, og etter en stund kom desserten på bordet. 
Det var riskrem. Etter fem, seks skjeer kjente jeg mandelen i 
munnen. «Jeg fant, jeg fant», ropte jeg – og mor var ikke sein 
på foten med å gi meg premien: en marsipangris i passe stør-
relse. Selv nissene nikket...

Så ble det stille rundt bordet. Vi ventet alle på at far skulle ta 
initiativ til at vi skulle dele ut pakkene som lå under treet i 
blått, rødt, gullfarget og grønt innpakningspapir med snøre i alle 
regnbuens farger rundt – og med til og fra-lapper. «Til bestefar, 
fra Marit», «Til mor fra far»...

- Nei, først må vi gå rundt treet, sa far. Han ville høre de gamle 
julesangene om «Et barn er født i Betlehem» og «Glade jul». 
- Så hyggelig, sa bestefar og reiste seg fra bordet mens han 
takket for maten og dunket med stokken i gulvet. Et hemmelig 
tegn på at han hadde det bra.

Så dannet vi ringen rundt juletreet så godt vi kunne. Holdt hver-
andre i hendene, litt svette, men vi rakk såvidt rundt. - Hva 
skal vi synge? - først spurte far. «Tyven, tyven», foreslo jeg og 
tenkte på far som hadde tatt juletreet fra juletreselgeren på Carl 
Berners plass.

Far og jeg skiftet blikk på under ett sekund. Han grep fatt i meg, 
men jeg var raskere. Ut av stua, ut på gangen, ned trappa, ut 
i sneen... «Tyven, tyven», ropte han. «Tyven, tyven!» «Jeg skal 
lære deg tyven, tyven....».

Han tok meg igjen. - Godt du har humor, gutt, sa han og smilte. 
Du skal få betale treet for meg i romjula. Og slik ble det; den 
gode karmaen vant. Ærlighet varer lengst. Juletreselgeren fikk 
sine penger – forbauset, men smilende. Han holdt på å rydde 
opp, så jeg var heldig som traff han. Siste, usolgte juletre ble 
løftet opp på lastebilen og karmaen viste seg fra sin beste side. 
Neste år er det jul igjen!

God jul!
Jørn-Kr. Jørgensen
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Foreningen «Politipensjonistene i Bergen og Hordaland» 
er et meget aktivt pensjonistnettverk i Vest politidistrikt. 
Foreningen har 389 medlemmer inklusive fem støttemed-
lemmer og et styre på seks og ett varamedlem. I tillegg 
kommer en omsorgsgruppe med seks personer. Styret til-
byr også medlemmers enker/enkemenn halvt betalende  
medlemskap og til å delta på alle aktiviteter. 

Foreningens ledelse har også vært aktive med å gi tilbud om med-
lemskap til kolleger som har sluttet i etaten før oppnådd alders-
grense. Dette har blitt meget godt mottatt og det er tydelig at tiden 
i politiet har «brennmerket mange på en god måte.»

Kantinen i politihuset
Takket være et veldig aktivt styre blir det under normale forhold 
arrangert faste månedlige treff i kantinen i politihuset i Bergen fra 
klokken 12.00 til 13.30 hver første torsdag i måneden, unntatt i 
feriemånedene juli og august. Kantinens ansatte sørger alltid for 
mat og drikke til subsidierte priser. På medlemstreffene møter 
gjennomsnittlig 35 medlemmer som koser seg med mat og drik-
ke. Praten går livlig, styrets representanter med leder Jan Gunnar 
Bøe i spissen er flink å informere om generell virksomhet og plan- 
lagte arrangementer. Møtene avsluttes tradisjonelt med kaffepose- 
lotteri. 

Ønsker flere yngre pensjonister
Gjennomsnittsalderen på medlemsmøtene er rundt 70 år. Styret 
har en utfordring i å få med enda yngre medlemmer. Mest sann-
synlig uteblir noen fordi de ikke opplever seg som pensjonister når 
de går direkte ut i andre yrker etter fylte 57 år. Det man likevel ser, 
er at de fleste dukker opp litt senere i livet. På det årlige julebordet 
i kantinen med tilstøtende møterom i politihuset, der det også er 
underholdning og god dansemusikk fra egne rekker, har vi de siste 

Det viktigste er personer med initiativ og vilje til å gjøre en innsats

«Kaffe og vafler kan være nok!»
Tekst og foto: Trygve Hillestad

årene hatt mellom 80 - 90 påmeldte, flere av dem er ektefeller/
samboere.  

Aktive pensjonister
I tillegg til de faste møtene arrangerer styret vår- og høstturer i 
nærområdet enten med buss eller båt.  Det arrangeres foredrag av 
ulike slag både på dag- og kveldstid. En egen turgruppe møtes på 
dagtid annenhver tirsdag for turer i Byfjellene, byvandringer med 
guide på historisk grunn i Bergen sentrum, Den Nationale Scene 
tilbyr ofte prisreduserte forestillinger og 17.-mai-komitéen tilbyr 
oss årlig tribuneplass på Torgalmenningen. De siste åtte årene har  
styret også arrangert utenlandsturer både i Europa og Asia. Italia 
har vært reisemål flere ganger fordi ett av medlemmene, Herdis 
Gurigard, har vært guide i Italia og har også utgitt en reisehåndbok 
om Sardinia. Utenlandsturene har vært fullbooket med opptil 50 
deltagere. Som man skjønner, er pensjonistlaget i Vest under nor-
male omstendigheter veldig aktivt takket være et velfungerende 
styre. 

Koronapause
Koronakrisen medførte en pause i møtevirksomheten fra mars til 
4. juni. I den sammenheng ble også sommerturen til Sicilia for 35 
medlemmer avlyst. 4. juni arrangerte styret byvandringen som ble 
omtalt i forrige utgave av Politipensjonisten. Etter sommerferien 
tok smitterisikoen seg opp igjen, og all møtevirksomhet ble innstilt 
på ubestemt tid.

Pensjonistnettverket/omsorgsgruppen
Dagens omsorgsgruppe ble etablert i januar 2020, og består av 
Tone Midttun (KP), Tove Lian Mathiesen (NVL), Bjørn Dag Norbeck  
(NVM), Trygve Hillestad (NVM), Elisabeth Hellevang Størksen (NVM) 
og Bente Liland (NVM). 

Omsorgsgruppen er et tilbud til medlemmer som trenger ulike  
former for sosial oppfølging. Før den tid fungerte kollegastøtte- 
ordningen veldig godt.  I tillegg til omsorgsgruppen har flere  
medlemmer i laget på eget initiativ tatt fatt i utfordringer over-
for pensjonistkolleger og/eller deres ektefeller/samboere som 
har trengt omsorg, eller en støttende hånd/transport til møter og  
arrangementer. Her må Tone Midttun og Bjørn Dag Norbeck  
spesielt nevnes. De har ved flere anledninger nedlagt mye 
egeninnsats overfor kolleger og kollegers familie i ulike krevende 
situasjoner. Begge er i dag med i omsorgsgruppen der alle med-
lemmene i jobbsammenheng har drevet med forebyggende- og 
omsorgsarbeid. De kjenner derfor godt til hvordan slike oppgaver 
skal utføres. Det er likevel utarbeidet en enkel prosedyre som  
beskriver oppgavefordeling og hva man skal, og ikke skal, befatte 
seg med. 

Turgruppen i Byfjellene i Bergen.
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Medlemmene tilbys alle tjenester slik det er beskrevet i retnings-
linjene fra Politiets Pensjonistforbund. Det være seg støtte og hjelp 
når det er hverdagslige behov eller når noen har vært utsatt for 
særlig belastende hendelser. Støtten kan være samtale, besøk, 
transportbistand til sosiale sammenkomster og annet. Omsorgs-
gruppen er bevisst på at man ikke er behandlere, og at det er den 
aktuelle situasjon som avgjør om, og i så fall hvordan, omsorgs- 
gruppen skal handle.

Tette bånd til styret
Tove Lian Mathiesen er leder for omsorgsgruppen i Bergen og 
Hordaland samtidig som hun er styremedlem i pensjonistlaget. 
Lederkombinasjon er et bevisst valg. Styret har omsorgsgruppens 
rolle som egen sak i hvert styremøte der Tove oppdaterer styret 
om arbeid i omsorgsgruppen.. Samtidig kommer man ikke unna 
at både jungeltelegrafen og de månedlige medlemsmøtene er  
viktige kilder til informasjon om medlemmenes ve og vel. 

Det hender også ofte at både styremedlemmer og øvrige med-
lemmer i pensjonistlaget på eget initiativ følger opp medlemmer 
som trenger en hjelpende hånd for å kunne delta på de ulike  
aktivitetene og/eller også følger opp ved andre behov. Ved runde  
dager sender styret blomsterkort, og ved gravferder blir det sendt 
blomsterhilsen pluss at enten noen fra styret eller omsorgs- 
gruppen deltar.  

«Vi opplever at medlemmene i pensjonistlaget og deres pårørende 
blir ivaretatt tilfredsstillende slik det er organisert i dag.» forteller 
Tove Lian Mathiesen til Politipensjonisten.

- Kan du nevne et eksempel på en vellykket omsorgsoppgave?
- En eldre politikollega skrev noen linjer på Facebook i november 
2018 som tydet på at han ikke hadde det så greit. Dette ble fanget 
opp av bl.a. Tone Midttun som tok kontakt med vedkommende og 
fikk ham «opp å gå» igjen. Vedkommende hadde en lei periode 
som enslig, men kom heldigvis til mote igjen etter at Tone tok 
kontakt, samtidig som andre kolleger i nabolaget har vært flinke 
til å følge opp. 

Veldig glad for at noen husker ham
Det var Knut Marius Prestvold (91) som skrev på Facebook at han 
i en periode ikke hadde det så bra. Ensomheten tynget ham. Han 
satte derfor stor pris på at tidligere kolleger i politiet fulgte ham 
opp. 

«Det samme opplevde jeg i midten av september etter å ha vært 
innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Noen ord på Facebook 
medførte en storm av positiv oppmerksomhet. Jeg er veldig glad 
for alle de som har kommet med gode ord og som har fulgt meg 
opp. Ikke minst at de husker meg.» forteller Prestvold til Politi- 
pensjonisten. Ekteparet Prestvold mistet sin sønn som bare ble 56 
år. I 2013 døde fruen og Prestvold ble boende alene uten annen 
familie i Os kommune sør for Bergen. I dag bor han i en kommunal 
leilighet der han deltar på fellessamling hver onsdag. 

«Der får jeg bidra med å få de andre med på ulike aktiviteter. 
Det setter både jeg og de andre pris på. Når jeg er alene blir en-

somheten forsterket av savnet av min sønn og ektefelle.» forteller 
Prestvold, som er sjeleglad for at hodet fungerer 100 prosent selv 
om kroppen skranter iblant.
I flesteparten av sine år ved Bergen politikammer jobbet Prestvold 
i hundetjenesten. «Jeg ønsket ikke å jobbe på kontor, men heller 
være ute blant folk. En viktig del av polititjenesten er å vise seg ute 
og hjelpe de som trenger hjelp.»

Enkle råd for en pensjonistforening 
- Det viktigste er personer med initiativ og vilje til å gjøre en inn-
sats. Jeg vil jo anbefale en lignende ordning som vi har her i vest, 
sier Tove Lian Mathiesen. 

- Det er også viktig at man er flere i nettverket slik at belastningen 
på medarbeiderne ikke blir for stor. Man trenger ikke møtes oftere 
enn en gang i måneden. Fast dato, klokkeslett og møtested gjør 
det enklere å planlegge for alle. Vi har laget en egen facebook-
gruppe - «Politipensjonistene i Vest» - der beskjeder og info blir 
lagt ut. Vi er heldig som får benytte kantinen i politihuset i Bergen 
sentrum. Det skal ikke så mye til for å skape et godt miljø. Kaffe 
og vafler kan ofte være nok. Er det ikke mulig med lokaler som har 
servering, kan gjerne initiativtagerne bidra med enkel bespisning 
og kaffe/te til man kommer i gang og deretter la det gå på rund-
gang. Sammenkomster med kaffeposelotteri er alltid vellykket. 
Fem kroner loddet kan gi et lite overskudd til dekning av eventuelle 
andre utgifter.

- Gir denne typen arbeid deg noe personlig?
- Absolutt. Å kunne være et medmenneske samtidig som du har 
en jobb å gjøre er jo noe jeg har vært vant til i politiyrket. Det er 
ofte ikke så stor innsats som skal til for å skape et lyspunkt i tilvæ-
relsen til et medmenneske. Noen ganger kan en telefonsamtale, et  
besøk eller kanskje en rusletur i Bergens skjønne fjellverden med  
en kaffekopp i sekken kan være nok, understreker Tove Lian  
Mathiesen.

Pensjonert brannsjef Einar K. Gjessing 
foredrar om bybranner i Bergen.

Jan Gunnar Bøe ønsker velkommen hos Tone Midttun november 2018.

Turgruppen i Permisjonsstien på 
Sandviksfjellet.
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- Jeg vokste opp i Inndalen hvor jeg gikk på 
folkeskolen. Vi var sju elever – fem gutter og 
to jenter. Vi gikk sammen i alle år og vi i ble 
konfirmert sammen i fredsåret 1945. I 1946 
begynte jeg på realskolen på Verdalsøra og 
var ferdig i 1949. Samme høst begynte jeg 
på handelsskolen. Hadde ikke råd til så mye 
annet, men mor fikk meg til å begynne på 
skolen i Levanger. Kurset var halvårig. Jeg 
tenkte på å bli handelsbetjent, men det var 
ikke jobber å få. Derimot hadde banksjefen  
i Levanger snakket med skolestyreren og 
han mente at jeg kunne komme dit. Men 
jeg hadde ikke råd. Det var 250 kroner  
måneden i lønn, men jeg hadde ikke råd til 
å betale for å bo.

Tysklandsbrigaden
- Sommeren 1949 søkte jeg ulike stillinger, men fikk ikke napp noe 
sted. På høsten fikk jeg derimot en stilling som kontorassistent hos 
skatteinspektøren i Tromsø og reiste dit like oppunder jul. Der ble 
det kontroller med omsetningsavgift og jeg vet ikke hva, smiler 
Magne. - Så fikk jeg innkalling til militæret og ble kalt inn til tjenes-
te i militærpolitiet med tjenestested på Jessheim. Høsten 1951 ble 
vi sendt til Nord-Tyskland på grensen til Danmark for å være med i 
Tysklandsbrigaden hvor jeg var i militærpolitiet et halvt år og kjørte 
motorsykkel.

Arrestasjon på første vakt 
- I mai 1952 var jeg tilbake hos Skatteinspektøren, men jeg sa 
opp for jeg tenkte på å søke lærerskolen. Men jeg gjorde ikke det 
etter å ha tenkt meg om, men jeg sluttet og fikk en stilling som 
midlertidig politikonstabel ved Trondheim politikammer. Vi skriver 
høsten – november – 1952.

Det handler om 
mennesker
- og det er utfordringer i massevis
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

INNHERRED: Han er ganske priviligert, politipensjonist Magne Årstadvold (89 år) i Verdal i Trøndelag. Innherred 
heter det på de trakter. Fra sitt stuevindu i Johannes Bruns gate ser han Kvinnfjellet som nesten nærmeste nabo. 
Verdalsøra heter tettstedet hvor han bor. I klarvær ser han like til Inndalen hvor han vokste opp, nesten som i 
«berget det blå» – og kaster du blikket enda lenger, ser du Sul. Bak dette ligger grensen til Sverige; Åre er nær-
meste tettsted, kjent for sitt alpinsenter. Den 9. april 2021 fyller han 90 år.

- Å gå rundt i Trondheims gater i uniform var en underlig opp- 
levelse. På den første vakta skulle jeg gå på kl. 01.00. Jeg hadde 
fått uniform og måtte gå uniformskledd på vei til jobb. Jeg ble satt 
ut i dobbeltpatrulje med en mer erfaren betjent. Da vi kom ut på 
torvet ved Hornemansgården, var det slagsmål – og vi hanka inn 
en mann med en gang. Han ble satt i fyllearresten og på en, to, tre 
var jeg «politi som  midt i gata står».

- Jeg gikk som midlertidig til 1955 da jeg ble fast ansatt. Med anset-
telsen var det en selvfølge at jeg skulle gjennomgå Politiskolen, og 
slik ble det. Jeg gikk sammen med karer som ble ledende på sine 
lokale steder. Politifullmektig, John Slåtten, var en god instruktør.

Øvelse «Rottenikken»
- I de tider var jeg god til å bruke kart og kompass, og vi hadde en 
ettersøkningsøvelse på forkurset. Øvelsen het «Rottenikken». Jeg 

To tjukke bøker om Verdals bygdehistorie har Magne redigert og skrevet. Det er et stort og meget 
godt stykke arbeid.
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I en alder av snart 90 år er Magne aktiv bak PCen hver eneste dag. Han har innredet et hyggelig 
hjemmekontor i Verdal og er mest opptatt av historiske artikler.

1951 Ca 1952 Ca 1953 Ca 1969 Ca 1988 2020

fikk en halvtimes forsprang. De hadde en 
hund og jeg skulle legge fra meg noen spor 
på veien. - Jeg gikk og vandret opp i marka 
i tre og en halv time, men de klarte ikke å 
ha den farten jeg hadde, så de fant meg 
ikke. Underveis ramlet jeg ned en skrent og 
ble hengende i en liten bjørk, så jeg fikk 
skulderen ut av ledd. Men jeg dyttet den på 
plass igjen!

Var med da Olav V ble signet
- I Oslo traff jeg henne jeg kom til å gifte 
meg med, og vi bosatte oss på Byåsen i 
Trondheim hvor vi etterhvert bygget oss et 
hus. - I Trondheim gikk jeg inn i patruljestyrken med en gang. En 
stor opplevelse var det å være med da kong Olav ble signet i Nidar-
osdomen i 1958. - Den vinteren var jeg tre måneder ved Lofotfiske 
for å bistå med den lokale ordenstjenesten. Det var en nyttig og 
lærerik erfaring med tanke på ordensarbeidet i Stiftsstaden.

Vekslende stillinger
- Da jeg kom fra Lofoten, ble jeg assistent for politivaktmesteren og  
hadde med tjenestelister og overtid m.m. å gjøre. Etter hospitering 
ved kriminalavdelingen og trafikkavdelingen, kom jeg til teknisk  
avdeling.
Etter ca. 10 år søkte jeg en stilling som førstebetjent ved teknisk. 
Jeg fikk ikke den, men en stilling ved Spesialavsnittet som avsnitt-
leder. Han som fikk stillingen min på teknisk ble avsnittssjef for 
økonomi, og da fikk jeg tilbake mine gamle arbeidsoppgaver.

Politivaktmester
- På midten 70-tallet søkte jeg og fikk stillingen som vaktsjef ved  
Ordens-avdelingen. Trondheim var en by i vekst med mange turister 
som kom med tog og båter, og det var mye å gjøre ordensmessig 
i byen. Som vaktsjef hadde jeg ansvaret for utrykningsstyrken og 
mye annet. Etter to, tre år fikk jeg stillingen som politivaktmester 
og ble politiavdelingssjef. Det var den gangen i Trondheim den 
høyeste stillingen under politioverbetjenten. Da jobbet jeg med 
hele patruljestyrken og stod for administrasjonen av mannskapene. 

I 1988 ringte pensjonsklokkene. Jeg var 57 år og gikk over i de  
aktive pensjonisters rekker. Hele tiden har jeg vært medlem av  
Politiets Pensjonistforbund. Det året jeg ble pensjonist, flyttet  
vi også tilbake til Inndalen hvor vi hadde bygget oss et hus.  
Trondheimsboligen ble solgt.

Skrev og redigerte to tjukke bøker om Verdal 
- Hele tiden har jeg vært interessert i lokalhistorie. Jeg er med i  

Verdal Historielag, og gjennom dem og en kommunal nemnd fikk 
jeg oppgaven med å skrive Verdalsboka Bind A og B. Det ble to 
tjukke bøker 446 sider og 526 som tar for seg heimer og folk i 
Inndalen og Sul fra 1800 og fremover. 

- Bøkene handler for det meste om hvem som bodde på gårdene,  
hvor de kom fra og hvor det ble av dem – men også mye om 
hvordan de levde. De to bøkene jeg skrev og redigerte fulgte en 
mal og er en ypperlig kulturhistorie om de personene det handler 
om. Denne typen opplysninger finner du ikke noe annet sted enn i 
denne typen bygdebøker. Som historiske oppslagsbøker for å forstå 
fortiden er bygdebøkene unike. Bare i Verdal er det nå laget 10 
ulike bøker om forskjellige steder. Det handler om mennesker.

Hefte om Verdalsraset
I 1993 var Magne Årstadvold medforfatter av et hefte om Verdals-
raset i 1893. - 112 mennesker omkom og senere ytterligere fire, 
slik at totaltallet kom opp i 116. Mer enn 100 hjem her i Verdal ble 
mer eller mindre ødelagt på grunn av raset. Det var jordmassen og 
leire mellom Stiklestad og Vuku som løsnet og forårsaket ulykken, 
dødsfallene og skadene.

- Den samme natten Verdalsraset skjedde, ble min far Olaf, født 
lenger oppe i dalen. Far var småbruker og skogsarbeider og var av 
fattigfolk. Det var slik det var her den gangen, men han ble 107 år 
og var av «hard slekt». Helt frisk til det siste.

Oppretthold rutinene!
Etter et aktiv yrkesliv var det å bli pensjonist selvfølgelig en over-
gang. Skal livet kunne fortsette, er det det en ting som er viktig:  
Oppretthold rutinene! Og i tillegg: finn noe positivt å holde på 
med, noe hyggelig og innholdsrikt å bruke tiden til. Jeg engasjerte 
meg i bl.a. Historielaget og skrev bygdebøker. Det er utfordringer i  
massevis, sier Magne Årstadvold.
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Årets Lederkonferanse i Politiets Pensjonist- 
forbund ble gjennomført tirsdag 29. september 
fra kl. 09.00 til 11.00 på Internett. Ved hjelp av en 
spesiell teknikk lar det seg gjøre å samle mange  
deltakere elektronisk med både lyd og bilde, 
og med god møteledelse kan den enkelte lett  
komme til å få sagt det en har på hjertet.

Årets Lederkonferanse var i så måte et eksperiment hvor 
mange var med, men hvor noen av ulike grunner ikke hadde 
funnet veien til dataskjermen for å delta.

- Tilbakemeldingene viser at det var godt å komme sammen 
igjen, selv om det ble via nett, forteller forbundssekretær 
Magne Rustad til Politipensjonisten i en kommentar. - Vi 
vil vurdere å gjenta lignende møter, og vi tar gjerne imot 
synspunkter på om et eventuelt nytt møte bør arrangeres på  
ettermiddagen kontra formiddagen, sier han. Skriv til oss!

Her er referatet i sin helhet:

Tidspunkt: tirsdag 29.9.2020 kl. 0900 - 1000.

Åpning/velkommen
Forbundsleder Bjørn Egeli ønsket velkommen til virtuelt-/ 
telefonmøte pga. covid-19 situasjonen.

Årets Lederkonferanse i PPF foregikk virtuelt
Status covid-19 pandemien
Lokalt; forbundsstyret åpner opp for at alle lokale lag- og  
 foreninger holder de møter og sammenkomster  
 de ønsker forutsatt at smittevernreglene sentralt/ 
 lokalt følges, men vi oppfordrer alle til å være var- 
 somme da medlemsmassen vår består av mange  
 godt voksne folk.
Sentralt; forbundsstyret vil fortsette å avholde virtuelle  
 styremøter. Forbundsleder og forbundssekretær  
 møtes fysisk ved behov.

Utvalgsarbeide/Landsmøte2021
Covid-19 sitasjonen har bl.a. ført til at utvalgene som jobber 
med PPF sin informasjons- og kommunikasjonsstrategi og 
vedtektene har ikke hatt tilstrekkelig antall fysiske møter. I 
tillegg er det forbundsstyrets oppfatning at innholdet i ut-
valgsarbeidene krever bred involvering av medlemmene. 
Forbundsleder la frem to alternativer til fremdrift.
Alternativ a; avholde et lederseminar over to dager til våren 
hvor utvalgsarbeidene blir sentrale temaer og avholde LM til 
høsten 2021 hvor vedtektarbeidet legges frem for vedtak. 
Vedtaksmyndighet i utvalgsarbeidet for kommunikasjons- og 
informasjonsstrategi ble av LM 2019 lagt til forbundsstyret.
Alternativ b; avholde LM 2021 hvor vedtektutvalget legger 
frem sitt arbeid for tilbakemeldinger og innspill, og at ut- 
valget jobber frem forslag til vedtak til LM 2023. 

Følgende hadde ordet: Dagfinn Ødegaard Halden, Tom  
Søreide Asker & Bærum, Hans Johan Finne Solør, Børre  
Walderhaug Oslo, Kjell Fagerlid forbundsstyret, Jan Gunnar 
Bøe, kontrollnemda og Jørn-Kr Jørgensen, redaktør.

Forbundsleder takket for innspill og informerte om at  
styret vil følge situasjonen vedrørende covid-19 nøye og vil  
vurdere tilsvarende nettmøter i tiden fremover. Sak 3 og 4 
vil også bli tatt opp på det årlige styremøte i månedsskiftet 
januar/februar. 

Annet 
På oppfordring redegjorde forbundslederen kort om resul- 
tatet av trygdeoppgjøret 2020. Det ble fremmet krav om at 
underreguleringen ble fjernet, at Pensjonistforbundet må få 
forhandlingsrett med staten og at pensjonistene ikke måtte 
tape kjøpekraft nok ett år.

Bjørn Egeli Magne Rustad
forbundsleder forbundssekretær
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Forbundsleder Bjørn Egeli på dataskjermen under den virtuelle Leder-
konferansen i PPF-regi.
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For mange mennesker er fagfeltet kriminal- 
teknikk spennende. Det er ikke så underlig. Men-
nesket er født nysgjerrig og kriminalteknikk pirrer 
mange. Nå er det kommet en bok hvor en vaske-
ekte kriminaltekniker forteller om sitt arbeid og 
om noen saker vedkommende har arbeidet med. 
Det er ingen dans på roser, og boken bør ikke gå 
interesserte i fagfeltet «snus» forbi.

Kriminalteknikerne kommer til åstedet og «vrir og vrenger»  
og fotograferer det som skal fotograferes på et åsted, og deres 
rapport blir tillagt stor vekt av både det øvrige politiet, advoka-
ter, aktor og domsmyndighetene. Uten kriminalteknikeren ville 
mange har stått på bar bakke i de aller fleste alvorlige straffe- 
saker.

Det å være kriminaltekniker er derfor en egen profesjon 
innenfor politiet, og de aller, aller fleste som innehar denne 
typen jobber er erfarne politifolk som også har gjort tjeneste 
flere andre steder før kriminalteknikk ble deres spesialom-
råde.

«På åstedet» heter boken som nå foreligger i bokhandler-
nes hyller. Det er kriminaltekniker Eva B. Ragde som har 
gått sammen med journalist Trude Teige om å skrive bok fra  
kriminalteknikerens hverdag, og for å si det enkelt: Bare for 
noen få år siden hadde det ikke vært mulig å skrive en slik 
bok på grunn av frykten for å bryte tausheten. I 2020 er mye 
så å si åpnet opp, og publikum har fått innsikt i mange ting 
som tidligere var om ikke hemmelig, så med et taushetens 
slør over seg. Slik må selvsagt en del også være i dag, men 
i denne boken forteller mye som ville vært umulig tidligere. 
Det er både Ragdes og Teiges fortjeneste. Personvernet er 
likevel ivaretatt.

Vi får følge Eva B. Ragde på jobb gjennom både store og små 
saker hvorav den største var terroranslaget 22. juli hvor hun 
var hovedansvarlig for den kriminaltekniske etterforskningen; 
en oppgave hvem som helst kunne ha steilet ovenfor, men 
som Ragde – som er politioverbetjent av rang – tok med 
knusende ro og gikk til oppgaven med et fast og sikkert blikk 
med en ting for øyet: Sammen med sin kriminaltekniske  
kolleger – og andre politifolk – å finne flest mulige opplysnin-

Jakten på bevisene
ger som kunne belyse den aktuelle saken. Ikke minst ut fra 
et rettsikkerhetsprinsipp.

Eva B. Ragde ble i 1992 den første kvinnelige kriminal- 
teknikeren i Oslo politidistrikt. Siden da har hun vært med på 
mange alvorlige saker. Dette har gitt henne en helt spesiell 
innsikt i både saker og i menneskets natur – hva et mennes-
ke kan finne på å gjøre når situasjonen blir vanskelig nok, og 
sinnet mister bakkekontakten. Dette og mye annet skriver 
duoen Ragde/Teige om i denne boken.

Å være kriminaltekniker er å jakte på bevisene. Eva B. Ragde 
forteller oss hvordan hun jobber og hvordan det gjøres. For-
uten at vi får ta del i sakene, får vi innblikk i saksforløpet og 
ikke minst i hva som ble sakens utfall i form av domfellelse.

Det der er svært interessant lesestoff.

Jørn-Kr. Jørgensen
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- Visste du at PPFs medlemmer har de samme forsikrings- 
mulighetene som ordinære PF-medlemmer? Når du går av 
med pensjon i politiet, kan du beholde de frivillige forsik-
ringene gjennom Politiets Pensjonistforbund. «Inngangs- 
billetten» er ditt PPF-medlemskap.

- Du kan også kjøpe helt nye forsikringer etter ønske og behov, for-
teller forsikringsmegler Ellen Lindén Døviken i PF Forsikring til Politi- 
pensjonisten. 

Men hvilke forsikringer trenger du? Og hvilke er bortkastede 
penger?
- Mange vet ikke helt hvilke forsikringer de trenger. Og ingen ønsker 
vel å kaste bort penger på unødvendige dekninger! - sier Døviken. - I 
PF Forsikring jobber vi bare for medlemmer i PF og PPF. Vår oppgave 
er bl.a. å hjelpe deg med å kartlegge hvilke forsikringsbehov du kan 
ha i ditt liv, med tanke på både familie, 
aktiviteter, økonomi og lån. Vi veileder om 
forsikringer som kan være nyttige for deg. 
Husk at det er du som velger. PF Forsik-
ring vil aldri selge deg forsikringer du ikke 
trenger. 

- Noen tar ikke forsikring alvorlig før noe 
skjer. Men, når det «brenner i boden», 
da er det dessverre for seint å kjøpe for-
sikring. Ordtaket om å være «føre var»  
gjelder definitivt her. Det er for seint å 
kjøpe boligforsikring når vannet fosser, el-
ler du oppdager at det har vært innbrudd. 
Reiseforsikringen må kjøpes før du blir 
frastjålet lommeboken på La Rambla eller 
lagt inn på sykehus i Peru, sier Døviken.

Kritisk sykdom
- Kritisk sykdom-forsikring er en av de 
nyere forsikringene i Norge. Den utbeta-
les ved diagnose på en av de alvorlige sykdommene som er dekket. 
PPF-medlemmer som har kjøpt denne forsikringen får utbetalt en sum 
fra kr. 100 000 til 1 000 000, ut fra hvilken forsikringssum man har 
valgt. Du trenger å fylle ut en egenerklæring om helsen din for å bli 
med. Listen over hvilke alvorlige sykdommer som dekkes, finner du 
på politipensjonisten.no/medlemsfordeler, eller i forsikringsbrosjyren.

Tilbud på alle forsikringene dine
- Vi tilbyr «alle» forsikringer til PPF-medlemmer. Fra bil, båt og bunad til 
hund, hus og hytte. Og selvsagt alle personforsikringene. - Hele 9 av 10 
sparer penger på å samle forsikringene i PF Forsikring, forteller Døviken.

Pensjonister er like ulike som yrkesaktive 
- I mange sammenhenger blir pensjonister omtalt som en ensartet 
gruppe. Vi som snakker med PPF-medlemmer på telefonen hver dag, 
vet i hvert fall at politipensjonister har helt ulike forsikringsbehov og 
ønsker for trygghet.

La oss ta en forsikringsprat
Det er for seint å kjøpe forsikring når «boden brenner» eller vannet fosser
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

- Noen ønsker å være dekket for nær sagt alt som kan skje. Andre  
vurderer at uventede skader med begrenset kostnad kan man like 
godt betale selv, i stedet for å betale forsikring for dette. Det finnes 
ikke fasitsvar, fordi vi alle er ulike, sier Døviken. 

Pensjonistpakken
- Men én forsikring vil jeg påstå at alle trenger: Pensjonistpakken. Den 
inneholder innboforsikring, reiseforsikring, ID-tyveriforsikring, Web-
Clean-up og ulykkesforsikring. Prisen er svært gunstig, og aller billigst 
utenfor Oslo. Pris for hele pakken: fra kr. 254,- til 347,- per måned. 

Ring oss!
Vi i PF Forsikring ønsker å hjelpe deg, i din situasjon, med  dine forsik-
ringer. Derfor gjør vi forsikring enklere for deg! Du trenger bare snakke 
med én av forsikringsspesialistene våre om forsikringer for deg, ditt 
og dine. Prisene og dekningene er spesielt gode. Velg hva som er  

enklest for deg: Telefon: 23 16 31 00,  
E-post: post@pfforsikring.no, Nettside: 
www.pfforsikring.no 

Andre medlemsfordeler i PPF 
Visste du forresten at du kan benytte alle 
Politiets Fellesforbunds merkantile for- 
deler som medlem i PPF?  Nytt av året 
er Unio’s bankavtale med Nordea Direct 
som Politiets Fellesforbund har vært med 
på å fremforhandle. Se hele avtalen på 
pf.no.

Nordea Direct er et helt eget og separat 
banktilbud fra Nordea, og har mange års 
erfaring med å samarbeide med fag- 
organisasjoner om gode bankavtaler. 
Nordea Direct er for deg som vil ha ekstra 
gode priser, god service når du trenger 
det og enkle løsninger som gjør det lett å  
ordne det meste selv på nett.

Priseksempel: Boliglån 50 %, 2 mill. o/25 år, nom. rente 1,39 %, eff. 
rente 1,45 %, tot.: 2.383.732,-. Prisen er per 28.05.2020 og kan bli 
endret. Gjelder Unio-medlemmer.

Circle K – få kaffekoppen gratis i et år
Ved registrering får du noen ekstra gode fordeler: 70 øre/liter (inkl. 
mva. på pumpepris) rabatt på drivstoff i 30 dager. Koppen får du  
gratis ved første gangs registrering (verdi 299 kr.). Med Koppen får du 
varm drikke ut året på alle bemannede Circle K-stasjoner. Tre dager 
etter registrering får du Koppen som kupong i EXTRA Club.

Se alle dine medlemsfordeler på pf.no 
Her finner du tur og treningsklær, energileverandør, bil og bensin med 
mye, mye mer.

Ta gjerne kontakt med Heidi Bjørkedal i Politiets Fellesforbund om du 
har spørsmål om avtalene.

Forsikringsmegler Ellen Lindén Døviken i PF Forsikring  
og markedssjef Heidi Bjørkedal i Politiets Fellesforbund  
er opptatt av at PPFs medlemmer skal ha de beste forsik-
ringer og merkantile tilbud.
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I disse korona-tider er det viktig å ta vare på hver-
andre og spesielt de som er alene eller av andre 
grunner føler seg ensomme. Markatur-gruppa  
(politipensjonistene Trøndelag Sør) med Jens  
Bjørnar Morseth, Terje Hanssen og Per Bjørgum 
i spissen bestemte seg for å starte opp med turer 
igjen med onsdag 26. august som høstens første.

Oppmøtet ble på nedre parkeringsplass ved Granåsen  
Skianlegg, Trondheim. Derfra kjørte tre biler med tilsammen 
ni deltakere fra Stjørdal og Trondheim mot bestemmelses-
stedet i Singsås, Midtre Gauldal (tidl, Sør-Trøndelag fylke) 
langs RV30 i retning mot Røros. På vei dit gjorde følget et 
kort stopp og hentet tre deltakere til før vi kjørte videre forbi 
Singsås kirke og opp i marka. 

Vi fulgte en bomvei, som forøvrig passerte hjemplassen til 
Jens Bjørnar, og ankom utgangspunktet for markaturen etter 
vel en times biltur. På vei oppover langs grusveien til fots 
stanset Jens Bjørnar opp og fortalte litt om farens opplevel-
ser under krigen og viste oss i terrenget hvor tyske soldater 
søkte etter norske motstandsfolk. 

Vårt endelige mål for dagen var «Brun-hytta» i ei setergrend. 
Her satte vi oss ned for en pause med medbrakt niste og  
drikke og nøt den flotte utsikten. Jens Bj. fortalte en interes- 
sant krigshistorie om Lingekarene Odd Husby, Nils Uhlin  
Hansen og Sigurd Haugen som hadde tilhold der etter et 

Markatur til Bruun-hytta 
i Singsås i Midtre Gauldal

sprengningsoppdrag. De ble  
overrasket av tyskerne i 
denne hytta og ble tatt av 
dage. Forøvrig kan nevnes 
at de tre Lingekarene hadde 
oppholdt seg i Haltdalsfjella 
vel ett års tid og forberedte 
sprengninger av Rørosbanen 
for å lamme tyskernes for-
syningstransporter. De gjen-
nomførte flere vellykkede 
sprengninger nyttårsaften 
1944. De tok seg frem til 
«Brun-hytta» i Singsås for å  
starte opptrening av en  
Milorggruppe som var eta-

blert i Singsås. Før karene ankom hytta, hadde Jens Bjørnars 
far vært flere ganger opp til hytta med proviant og våpen 
som hadde blitt flydroppet i Haltdalsfjella.

Under pausen var Terje Hanssen mer opptatt av å flette  
treringer av tynne ungskudd av bjørk (i hovedsak av bjørke- 
vidjer) som han hadde plukket på vei opp til hytta. Dette  
fine håndverket, som bl.a. kalles nesting/bjørkespenne  
(såkalt strips), delte han ut til deltakerne som tidligere ikke 
hadde fått. Etter pausen vandret vi litt videre opp i marka og 
inn mot selve setergrenda med gamle og nye bygninger. Til-
bake til bilene kom vi samlet og kjørte derfra ned til Singsås 
kirke, hvor vi stanset og tok en titt på støtta med navnene 
over de mange falne deriblant de tidligere nevnte i.l.a. årene 
1940-45.

På vei hjemover langs RV30 stanset vi på gården Storstuu 
Winsnes, som bl.a. driver med fiske, jakt, elverafting, pub og 
overnatting. Her hadde Jens Bjørnar bestilt pizza med tilbe-
hør og kaffe for oss å nyte i god korona-avstand og spriting 
av hender. Etter et godt måltid bar det hjemover.

Værmessig sett ble det en herlig dag i naturen med skyer og 
sol om en annen og forholdsvis god temperatur tross dårlig 
værmelding.

På vegne av Markatur-gruppa (PPTS)
Reidar Svendsen

Følgende politipensjonister var med - fra venstre: Roar Jenssen, Terje Hanssen, Nils Husdal, Trude Carlsson, 
Per Bjørgum, Arnfinn Daniel Aundal, Liv Thronæs, Sylvi Helene Hell, Grethe Andersen, Øystein Gjevik og Reidar 
Svendsen. (Foto: Jens Bjørnar Morseth).
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Politipensjonist Arvid Jarl Ask ble 17. oktober til-
delt årets kulturpris for bydel Ytrebygda i Bergen. 
Prisen er høythengende og mange kriterier skal 
oppfylles. Arvids engasjement er meget variert, 
her kan nevnes:

Idrettsengasjement: Arvid har vært aktiv innen både fot-
ball og håndball, gjennom lokale idrettslag og politiidretten.  
Mange medlemmer har nok forsøkt å få inn mål på keeper 
Arvid!

Lokalt grannelag - for Flesland og Sletten: Som mangeårig 
leder og styremedlem har han iverksatt mange trivselstiltak 

Kulturpris til 
Arvid J. Ask 
- han går «all in» når noe interesserer

for de som bodde i området. Dette varierte fra swing-kurs til 
båtførerprøven, fiskefestival og lekeplass for de yngste. Han 
har stått i spissen for opprustning av turveier i nærområdet, 
med klopper og benker, noe alle setter pris på.

Bygdens spesielle historie: Arvid sørget for å samle inn 
lokalhistorier som ble utgitt i en årbok. Bl.a. mye historie om 
stedets glassverk. Denne historien sto i fare for å gå tapt, 
men Arvid har bla intervjuet gamle glassarbeidere, og han er 
i dag rundt på foreninger og lag og forteller om glassverkets 
historie.

Sangkor: Arvid har sunget i mange kor, også politikoret i 
Vest: «Kor e politiet?»

Naturvern: For noen år siden ønsket noen lokale politikere  
å legge Vestlandets største godshavn til Arvids nærom-
råde, de ville sprenge vekk holmer og øyer, faktisk rasere  
Bergens eneste skjærgård. Arvid påtok seg det arbeids- 
krevende oppdraget med å forhindre dette. Det klarte han,  
han ble møtt med respekt fordi han satte seg godt inn i  
sakene, alle slags utredninger osv. – og kom med saklige, 
velbegrunnede argumenter.

Arvid har alltid hatt mange jern i ilden, han går «all in» når 
det er noe som interesserer. For tiden leder han en liten  
dugnadsgjeng, som er i ferd med å redde/restaurere byde-
lens siste husmannsplass. Utrolig mange arbeidstimer er gått 
med. Få har gjort så stor uegennyttig innsats som Arvid Ask. 
Prisen er vel fortjent og vel unt. 

Berit Bachen Dahle, forslagsstiller

Politipensjonist Arvid Jarl Ask ble 17. oktober tildelt årets kulturpris i 
bydel Ytrebygda i Bergen.
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50-års jubileum for de som gikk ut fra Politiskolen 1971 gjennomføres i slutten av mai 2021. Sett av helgen 28. mai 
til 30. mai 2021 til et arrangement som også inkluderer ledsagere. Mer/all informasjon vil komme i nr. 1-21 av  Politi- 
pensjonisten. Arrangementet vil bli avholdt i Østlandsområdet. Vi håper på stor oppslutning fra hele landet. Kontakt- 
personer: 
Beate Forbergskog, e-mail: beat-for@online.no – telefon 970 98 292, 
Hugo Aurdal, e-mail: hugoaurdal@gmail.com, telefon  922 86 132 eller 
Jonny Benjaminsen, telefon 902 44 255, e-mail: jonny.benjaminsen@hotmail.com

Beate Forbergskog, Hugo Aurdal, Martha Kalland, Ragnhild Skramstad og Jonny Benjaminsen

Forhåndsvarsel - 50-årsjubileum

Som et lite sosialt tiltak i foreningen startet vi opp 
for en tid siden og møtes til en times «kaffeslarv» 
på en kafé i Bodø. Tidspunktet ble satt til den siste 
onsdag i hver måned kl. 12.00.

Vi fikk en avtale med kaféen om litt redusert pris på kaffen 
og reserverte plasser.
Dette har vist seg å slå godt an hos medlemmene. De møter 
opp og antallet har økt nesten hver gang.

Vi har vel telt opptil 20 medlemmer på ett 
møte. Så kom jo koronakrisen også til oss og 
vi måtte «holde an» litt. Men nå er vi igang 
igjen, og tar gjeldende koronarestriksjoner 
på alvor og forholder oss til direktivene som  
gjelder her.

Erfaringen tilsier at det er et meget viktig til-
tak, at vi av og til kan komme sammen iblant 
til et lite sosialt samvær hvor vi kan «slarve»  
litt om alt og intet over en kopp kaffe.  
Vi tror det er god medisin for oss «gråskolter»  
og vi blir å fortsette med det. Nå har vi  
«følere» ute for å se om vi kan få til flere sosi- 
ale tiltak, slik at vi kan dosere opp litt denne 
virkningsfulle og gode «medisinen», ja kanskje 
kan vi bli «avhengig» av den også (he he...).

Møteiveren øker i PPF Salten
Flere sosiale tiltak må iversettes

Så kan vi meddele herfra at alle medlemmene i foreningen 
har så langt vært- og er friske av korona. Det er vi takknem-
lige for alle sammen. Vi er vel å regne å være i risikosonen.

Så ønsker vi alle dere i PPF en koronafrisk - og ellers frisk 
høst, fra oss i PPF Salten. Ta ingen sjanser og ta vare på 
hverandre.

PPF Salten Bodø, Arne-Dag Frivåg
Nestleder og KP i Nordland PNV

Møteiveren øker hos PPF i Salten.
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Anker Hafstad hadde også andre hobbyer. Han var 
meget fingernem og laget en rekke vakre gjen-
stander – bl.a. skutemodeller. Han laget også en 
statuett som Bergen politilag (nå Politiets Felles-
forbund Vest) delte ut til sine medlemmer etter 25 
års tjeneste. 

Det var politimannen Magnar Myrmel som hadde ideen til 
statuetten og ga Hafstad frie hender til å utforme  et forslag. 
På medlemsmøtet i politilaget 10. februar 1969 ble hans for-
slag vist i støpt aluminium, og på et ekstraordinært årsmøte 
i laget 10. november samme år ble lagets vedtekter endret. 
Ved årsmøtet i 1970 ble det fattet vedtak om at statuetten 
skulle være politilagets jubileumsgave til medlemmene. 

Anker Hafstad mottok 500 kroner som et engangshonorar 
for denne jobben. I protokollen fra medlemsmøtet heter det: 
«Det var stor tilfredshet med bekreftelsen på at det var en 
statuett man ville ha. Et ur «løper» jo bare avgårde og for-
svinner før eller siden. Statuetten forholder seg i ro og gir 
minner om hine hårde dager.»

Statuetten skal kun deles ut til medlemmer av Bergen  
politilag, men det er gjennom årene gjort ett eneste unntak. 
Ved skifte av forbundsformann i det daværende Norsk Politi-
forbund (nå Politiets Fellesforbund) i 1972 ble avtroppende 
forbundsformann, Odd Eide, tildelt statuetten for fremragen-
de virke som forbundsformann i perioden 1962 til 1972.

Ordningen med å dele ut statuetten ble avviklet tilbake til 
begynnelsen av 2000-tallet i forbindelse med politireformen 
og sammenslåing av lokallag. Slik ble Bergen politiforenings 
stolte statuett historie.

Vakker statuett 
ble Bergenspensjonistene til del

Politikuriosa
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Aasen Per    31.01.1951 Politipensjonistene i Buskerud
70 Samuelsen Mona    30.01.1951 PST-pensjonistenes forening
70 Algarr Kjell-Erik    29.01.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Kvernes Ole    28.01.1951 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Øynes Asbjørn    26.01.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Vidme Anne-Karine Tulla 25.01.1951 Ringerike Politipensjonistlag
70 Aspen Per Johan   22.01.1951 Politiets Pensjonistforening, Nordmøre 
    og Romsdal
70 Roald Ingunn Gjerde 20.01.1951 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Riksvold Roy Petter 19.01.1951 Ringerike Politipensjonistlag
70 Resby Kirsti Torunn 18.01.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Hansen Bjørn Åge 11.01.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Melland Kai-Bjørn 11.01.1951 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Sundby Tor 08.01.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Velle Olaf  Jarl   05.01.1951 Vest-Agder Politipensjonistlag
70 Isaksen Arvid    02.01.1951 Politiets Pensjonistforening, Troms
70 Øien Johanne 01.01.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Hernæs Anni Åshild Krog  01.01.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Aasland Carl Dag   25.01.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Oterhals Reidun    18.01.1941 Ringerike Politipensjonistlag
80 Lien Roar Andreas   17.01.1941 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
80 Skogstad Olav    16.01.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Kirkeberg Mads    13.01.1941 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
80 Sætre Jan Magnus 11.01.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Strand Terje    03.01.1941 Politiets Pensjonistforening, Harstad
90 Frostrud Frank    29.01.1931 Kripospensjonistene
90 Foss Per    18.01.1931 Politipensjonistene i Buskerud
90 Sundøen Harry Martin   13.01.1931 Oslo Politiets Pensjonistforening

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Sandbeck Sølvi Anne Mari 28.02.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Omholt Kari Hanna 
  Stumberg 26.02.1951 PST-pensjonistenes forening
70 Urdal Svein    22.02.1951 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Tvete-Berger Trond    21.02.1951 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
70 Bringsvor Arne    18.02.1951 Politiets Pensjonistlag Haugaland og 
    Sunnhordaland
70 Bøhleng Bente 16.02.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Jonassen Thor 15.02.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Molland Rune Vidar 12.02.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Nordbø Eva 12.02.1951 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Løkken Tove 10.02.1951 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
70 Hansen Paul Y.   09.02.1951 Direktemedlem
70 Bauthler Marianne Bjørlo 03.02.1951 Kripospensjonistene
70 Rasmussen Ann Charlot   02.02.1951 Politiets Pensjonistforening, Harstad
80 Opsahl Sigmund    27.02.1941 Follo Politiets Pensjonistforening
80 Sæther Per    25.02.1941 Politipensjonistene i Buskerud
80 Mo Kåre    19.02.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Schelver Arve Erling 17.02.1941 Politiets Pensjonistlag Telemark
80 Brandshaug Helge    14.02.1941 Politiets Pensjonistforening, Nordmøre 
    og Romsdal
80 Øverland Inger Margrethe   12.02.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Kojedahl Gerd Helene 10.02.1941 Hamarpolitiets Pensjonistlag
80 Evensen Øivind    09.02.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Bakken Inger Malene   07.02.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
90 Knutsen Hildur Margaret   22.02.1931 Direktemedlem
90 Andreassen Liv M.   11.02.1931 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Stenberg Ingalill Rognli 24.03.1951 Direktemedlem
70 Fanum Bernt 24.03.1951 Direktemedlem
70 Johansen Kari Bjørgun 23.03.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Vestby Reidun 22.03.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Skirbekk Stein Erik   22.03.1951 Politiets Pensjonistlag, Østerdal
70 Karlsen Torleif  Georg 
  Nørbech  20.03.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Hindenes Ove B. 17.03.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Granrød Hans Hjalmar   13.03.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Bakke Tove    12.03.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Norum Arne Halvar   12.03.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Tønnesen Arvid    11.03.1951 Vest-Agder Politipensjonistlag
70 Sætertrø Torbjørn    10.03.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Utheim Roy Arild   09.03.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Paulsen Einar    07.03.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Sigvartsen Terje    07.03.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Hagen Bjørn 07.03.1951 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
70 Larne Gunnar    06.03.1951 PST-pensjonistenes forening
70 Larsen Helge Andreas   03.03.1951 Hamarpolitiets Pensjonistlag
70 Borgen Bjørn    03.03.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Brusegard Sigvar    29.03.1941 Politipensjonistene i Buskerud
80 Henninen Randi Andrea 27.03.1941 Direktemedlem
80 Larsen Leif  Kjærbo   20.03.1941 Politiets Pensjonistlag Telemark
90 Melsom Ove    23.03.1931 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
90 Stenersen Gunnar    21.03.1931 Kripospensjonistene
90 Johansen Edvard    11.03.1931 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
100 Fronth Tulla    08.03.1921 Politiets Pensjonistlag, Narvik

Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra januar til og med mars 2021. PPF gratulerer sine 
medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i januar 2021

Jubilanter i februar 2021

Jubilanter i mars 2021



Har du enda ikke tatt 
forsikringssjekken hos PF Forsikring? 

Fordi du har en egenandelsrabatt ved skade i nåværende selskap?

Da har vi en gladmelding:

Rabatten flytter du med deg til oss!

Ring PFs egne, dyktige forsikringsspesialister og få et godt forsikringstilbud nå! Husk at vi aldri 
vil selge deg noe du ikke trenger, og at du har oss i ryggen hele veien, også ved skade. 

Vi gleder oss til å snakke med deg!

Kontakt oss: 23 16 31 00
Epost: post@forsikring.pf.no
www.pfforsikring.no
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