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«Delseier i pensjonssaken»
Nytt år, og nye muligheter - og det er landsmøteår PPF - flyttet 

fra tidlig juni til medio oktober.

Men for en start på det nye året etter annerledesåret 2020 
som var preget av begrenset medlemsaktivitet og felles-

skap. I samarbeid med SV og FrP utarbeidet Pensjonistforbundet  
høsten 2020 flere forslag til midlertidige endringer som gjelder 

pensjon – bl.a. endret pensjonsregulering og økt minstepensjon. Forslaget ble 
fremmet i Stortinget, og etter behandling i Arbeids- og sosialkomiteen 10.2. viser 
det seg at Pensjonistforbundet har fått gjennomslag for flere viktige forhold:

Reguleringen av pensjon endres til en ny pensjonsmodell, hvor pensjonene skal 
øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten med virkning fra 2021. Det 
vil gi en bedre pensjonsregulering i år enn den gamle metoden med lønnsvekst 
fratrukket 0,75 prosent.

I tillegg skal det kompenseres for differansen mellom lønnsvekst fratrukket 0,75 
prosent og gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020. Dermed skal alle  
pensjonister få en kompensasjon for det dårlige trygdeoppgjøret i 2020. Denne 
etterbetalingen er forventet å komme i forbindelse med trygdeoppgjøret for 2021, 
men nærmere detaljer er ikke endelig avklart.

Stortinget vedtok før jul i 2020 å gi enslige minstepensjonister en engangsut- 
betaling på  4000 kroner. Denne summen blir nå omgjort til en varig økning av den 
årlige satsen. Økningen blir gitt med virkning fra 1. januar 2021. Pengene vil bli 
utbetalt senere, men da med etterbetaling for perioden fra 1. januar.

Enslige minstepensjonister skal i tillegg få økt pensjonen sin med 5000 kroner på 
årsbasis med virkning fra 1. juli 2021. Og før den tid vil det være et trygdeoppgjør 
som kommer alle pensjonister, også minstepensjonister til gode.

Ordet «forhandling» er gjeninnført i trygdeoppgjørene, ved at vi skal få rett til å 
forhandle om «spørsmål med betydning for pensjonister». Dette er ikke nærmere 
konkretisert og heller ikke tallfestet, men vi forutsetter at det her er snakk om 
friske midler som kommer i tillegg til den ordinære pensjonsøkningen.

Trygdeoppgjøret skal igjen behandles av Stortinget på våren, og det skal etableres 
kvartalsvise møter mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen.

Dagens regulering av pensjon ble vedtatt i 2011 etter et bredt forlik i Stortinget.  
Ikke enkelt å få endret, men innstillingen fra komiteen viser at det er mulig. 

Den formelle voteringen skjedde i Stortinget 16. februar i år, og det ble flertall for 
flere av forslagene.

Pensjonistforbundet har utrettelig stått på overfor Regjering, Stortingsrepre-
sentanter og partiledere, og endelig ble det kronet med en mer rettferdig  

pensjonsregulering fra og med 2021. Dette viser at Politiets Pensjonistforbunds 
samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet er svært viktig for å få gjennomslag i 
viktige politiske saker.

Vi har lagt bak oss et år med begrenset medlemsaktivitet og fellesskap. Noen 
erfaringer tar vi med oss fra «annerledesåret». Jeg har deltatt på mange digitale 

møter og har erfart at det er en del møter som kan gjennomføres digitalt - som 
vi tidligere har gjennomført fysisk. Vi sparer tid og penger, og det er miljøvennlig. 

Når det er sagt så er det uvurderlig med noen fysiske møter. Å sitte i samme 
rom – møtes ansikt til ansikt er nyttig og kan ikke erstattes av et kamera og en 

skjerm. Jeg ser for meg at fremtiden blir noe endret med flere digitale møter, men 
at det fortsatt blir noen fysiske møter med personlig dialog – noe jeg gleder meg 
stort til - og helt sikkert ikke er alene om.

Bjørn Egeli/forbundsleder
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Jeg har et grunnleggende syn om at historiene om våre liv  
må fortelles på nytt; ja, ikke bare om våre liv, men  
historier om hendelser i det hele tatt. Gjør vi ikke det, 
blir både vi og hendelsene glemt, og det er uheldig – 
mer for ettertiden enn for samtiden.

Til å fortelle historiene om mennesker har vi biografene 
som skriver biografier, og om noen mennesker er det 
kommet ut både en, to og tre bind! Det er inspireren-
de og viktig, og best er de biografiene som ikke bare 
forteller om alt som var «fint og godt», men også om det som 
var «surt, vanskelig og sært». Det er jo det som er den egentlige  
historien om menneskene.

Politipensjonisten har i de siste 12-14 årene inneholdt mange 
artikler om mennesker og opplevelser du kanskje har hørt om 
før, men som må fortelles igjen og igjen – så folk kan undre 
seg, le og ikke minst få vite. Den som vet noe blir alltid et mer 
ansvarlig menneske enn den som ikke vet.

Idet jeg skriver dette, kommer jeg til å tenke på historien  
«Faldkniven». Den er slik:

«Ærbødigst her skolinspektør»

«Ja no e dokker resst og væl va de før dokker va et koselig 
besøk å ha på besøk de e sant å sekkert å en jæstfri kar de 
va dokker så vilde hussere hos os i våres fattige leilighet lekså 
ingen ting. Og levvli og muntli de va dokker tel enkvær ti æg 
må skrive tel dokker før æ finn ikje fallkniven han låg i vindus-
posten straks atme der kor dokker satt og spisste siste morran 
dokker må ikje tru at æ har nåkke messtanke å langst ifra.  
Skolinspektøren me di inntekter at han sko ha fornødent å  
knabbe fallkniv ifra en mann så knaft har levvemåten nei 
langst ifra. Æ kunn har roft ætte dokker har æ sanst mæg, 
førr de va bære en par menudder ætte dokker va strøkke så 
såg æg at kniven va vække, æg kunn har gjømt han har sanst 
mæg han lå tæt atme så det va et ingenting førr den så ville å 
smette han i lomma når man tok hanna ner utav vindusposten 
sållessen, dokker har han vel ikje mæn æg vesste ikje anna rå 
eller å skrive tel dokker æg va så nødig om kniven de va en æg 
kjøfte på fæmtenøresbasaren i Strandgata førr æg sko ha han 
æg ga enda to krone 95 mæn han kosta tre.

Tytebærbotten den 1–4re Grinus Lydevartsen, met navn.
Sjøitens navn, «Haabet.»

U. P. S. No kjæm ho Jændrikke å førtæll ho har funne kniven 
ilamme sjeien. Unsjyll.»

(Historien er hentet fra «Vett og Uvett» av Einar K. Aas og Petter Wessel Zapffe.)

Historiene om våre liv må fortelles på nytt

Dersom denne historien ikke 
blir fortalt på nytt og en gang til av stadig nye genera-
sjoner, står den i fare for å bli glemt. Det er tragedien.

Slik er det også med menneskers historie. Dersom den ikke  
fortelles går den tapt «for evigheten». Det er tragisk, og det 
spennende er at alle menneskelige historier er like spennende. 
Det handler bare om å grave dem fram – og fortelle dem videre. 
Blir historiene om våre liv glemt, blir til slutt menneskeheten 
glemt. 

Aldri har det vært gitt ut så mange bøker om 2. verdenskrig og 
forhold knyttet til denne som i vår tid. Det kommer selvfølgelig 
av at nå kan historiene fortelles fordi mange av dem de handler 
om er døde. Med historiene om deres liv lever de videre.

Dersom ingen hadde fortalt historien om månelandingen, ville 
den ha gått i glemmeboka. Dersom ingen fortalte om Martin 
Luther King jr.s kamp for frihet, borgerlige rettigheter og fred, 
ville han også ha blitt glemt. Det samme ville Dag Hammar-
skjöld som var FNs 2. generalsekretær som døde under mystis-
ke omstendigheter ved en flystyrt i Kongo i 1961. Og om ingen 
hadde fortalt historier om Willy Haugli og Rynning-Tønnesen, 
ville de også ha blitt glemt.

På denne måten kan jeg liste opp begivenheter og mennesker  
i en lang rekke etter hverandre – dersom ingen fortsetter å for-
telle om de 77 menneskene som ble drept 22. juli i 2011 av 
en forvirret desperado, vil de også bli glemt. Men det vil for-
håpentlig ikke skje. I år er det 10-årsjubileum for den tragiske 
hendelsen som på ulike måter berørte oss alle. 

Det jeg vil fram til, er at det er viktig at noen forteller historie-
ne – enten det er om faldkniven, om Martin Luther King jr. eller 
22/7. Vi trenger historiene. Mister vi dem, mister vi kunnskap 
om livet. Derfor må historiene fortelles på nytt og på nytt. 

Det er det som kalles kunnskapsformidling.

Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør
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I bortimot 30 år har Stig Tonsjø (52) fra Stov-
ner vært aktiv politimann med ulike typer 
tjeneste. Straks før jul 2020 slo bomben ned. 
På et Facebook-innlegg datert 17. desember 
skriver han: «Jeg har en trist beskjed. Jeg har 
fått Alzheimer!» - Jeg bestemte meg for å 
være åpen og ærlig, forteller Stig til Politi-
pensjonisten.

Stig Tonsjø (52) fikk Alzheimer

«Jeg vil tenke på farger og vakre ting»
Av Jørn-Kr. Jørgensen

- Under en medarbeidersamtale  
i slutten av april 2020 ble min  
agenda satt til side. Jeg ble innkalt 
til sjefen min på Stovner og ble  
konfrontert med at kolleger hadde 
lagt merke til endringer hos meg. 
Jeg var mer ustrukturert, brukte  
lengre tid på større oppgaver og  
var usystematisk.

Ting var tyngre
- Alt dette forundret meg, og jeg 
benektet det, men jeg bestemte 
meg for å undersøke om det var 
noe galt med meg. Det jeg hadde 
opplevd, var at det var tyngre å ha 
med seg det utstyret jeg trengte for 
å gjøre jobben min. Det var dessu-
ten tungt å være i endring og få til 
gode ting på jobben. - Jeg opplevde 
også å miste litt fokus og manglet 
en form for retningspil på det jeg 
gjorde. I ettertid var det helt riktig å 
konfrontere meg og gjøre meg opp-
merksom på at jeg var i en endring 
som kunne gjøre ting verre.

- Jeg hadde en god, privat forsikring 
som dekket alle undersøkelser – og 
jeg gikk i gang. 

Mange tester og prøver 
- Jeg hadde kontakt med nevropsykolog, nevrolog og flere 
andre eksperter som på ulike måter undersøkte meg. Det var 
MR, scanning, ulike kognitive prøver, hukommelsesprøver og 
blodprøver. Fastlegen var med og vi forsøkte å finne ut av 
det. Jeg ble og blir godt fulgt opp og skal ha nye under- 
søkelser.

- Nevrologen la ut ulike bilder av hodet merke til at det var 
endringer i hjernen. Det som etterhvert ble en diagnose, 
var samsvarende prøveresultater. På Ullevål universitets- 
sykehus sa de: «Din diagnose er Alzheimer».

Stig Tonsjø er politioverbetjent ved Stovner politistasjon.
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Jeg vil fortsette å drømme
- Til å begynne med ble jeg veldig nedbrutt. Det stoppet opp 
og jeg så for meg at det kan bli begrensninger i livet. Hittil 
har jeg ikke merket noen, men... - Så tenkte jeg at jeg må 
samle meg, heve hodet og forsøke å se fremover. Livet mitt 
slutter ikke her... Jeg skal leve. - Jeg kommer ikke til å sette 
meg til å sitte og gruble. Får tankene svirre går det fort galt. 
Jeg må oppsøke venner og ha et liv der jeg kan være sosial 
som jeg har vært hele mitt liv.

- Jeg vil jo gjerne fortsette å drømme. Jeg er ikke ferdig med 
New York. Jeg er ikke ferdig med å reise. Når jeg får de prak-
tiske tingene til å gå i orden, skal jeg leve.

- Mine to søstre har tatt grep og skrevet den fremtidsfullmakt 
for at det skal være orden og struktur i livet mitt. 

Tilrettelagt tjeneste 
- Jeg merker ikke noe til sykdommen i det daglige. Min  
arbeidsgiver på Stovner politistasjon har vært veldig forståel-
sesfull og fleksibel med å tilrettelegge tjenesten. De har også 
gitt meg rom til å trekke meg tilbake hvis jeg har noen tunge 
dager og i det hele tatt gitt meg arbeidsoppgaver som jeg 
mestrer. - Alzheimer er som et spøkelse som har tatt bolig i 
hjernen, og som jeg ikke kan gjøre noe med. Men det gjel-
der å leve livet og gjøre det man ellers ville ha gjort. Følge 
drømmene!

- På Stovner politistasjon holder jeg saker og ting i gang. 
Sørger for at alle har et garderobeskap, for at ting fungerer, 
for at stasjonen går rundt og for at vi alle får gjort jobben vår. 
Det kommer varer som skal tas imot. Ting skal plasseres og 
jeg er med på å hente utstyr fra ulike steder.

- På grunn av diagnosen har jeg avstått fra å kjøre bil inntil 
jeg har avlagt en ny praktisk kjøreprøve med spesielt fokus 
på det kognitive og det trafikksikkerhetsmessige slik at jeg 
kan ivareta en sikker kjøring.

Allsidig tjenestemannserfaring
Som tjenestemann har Stig hatt mange  
oppgaver. Han var aspirant i Moss.  
Var deretter i Vadsø. Så på sommer-
tjeneste i Arendal og kom deretter til 
Manglerud politistasjon. Endelig kom 
han til Trafikkorpset og kjørte MC i Oslo 
i flere år, før han inntok Operasjons-
sentralen og var assisterende opera-
sjonsleder i mange år. Han elsker oppgaven som DJ og har spilt for 

mange politienheter i Norge.
Stig har arbeidet mye med trafikkspørsmål 
ved Stovner politistasjon.

Som toastmaster har Stig gjort mange jobber i politiregi. Her er han 
sammen med daværende politimester Hans Sverre Sjøvold og 
daværende visepolitimester Bjørn Vandvik.

Stig var også en tur innom Follo politidistrikt og kom deretter 
til Stovner hvor han for det meste har arbeidet i Politifaglig  
stab. Han har jobbet mye med trafikkspørsmål og vært kjøre- 
instruktør.

Men det stopper ikke der. Politioverbetjenten har reist en hel 
masse. Han elsker New York og har vært der mange ganger. 
Turene har ellers gått til Cuba, Cambodia, Frankrike, Spania og 
Middelhavslandene. - Livet i New York, sier Stig, det pulserer 
hele tiden...uavbrutt og uten stopp. Det er som et evig hjerte.

Stig Tonsjø har også vært DJ og spilt for «alle» politienheter i 
Norge. Jeg har hatt mye med Politiets Dag å gjøre, vært aktiv 
og forsøkt å binde tingene sammen som «toastmaster». - 
Det har vært morsomt og spennende, sier han.

- Jeg håper at fremtiden blir så lys som den kan få blitt og jeg 
håper jeg får noen gode opplevelser som jeg kan leve på. I 
hele mitt liv har jeg vært flink til å visualisere, tenke farger 
og tenke vakre ting. - Jeg vil høre musikken fra mitt indre.
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- Jeg drakk brennevin. Alle drakk. Særlig på reiser. Det 
var bare det at de andre drakk litt mindre enn meg. 
Ikke alle, men en del. Etter hvert ble det til at jeg drakk 
alene også. Det var på en måte det som knakk meg, 
at jeg satt på et hotellrom et sted i verden og drakk 
utover natta og var sliten neste dag.

- Jeg skal ikke unnskylde meg med at jeg ikke fikk sove. Det 
var rett og slett det at jeg var blitt avhengig av alkohol. Samti-
dig mistet jeg litt av motivasjonen. Og jeg hadde vært for len-
ge hjemmefra. Da jeg kom hjem, fortsatte jeg å drikke. Jeg så 
i øynene til barnebarnet mitt den redselen han hadde for meg. 
Da, og ikke minst i ettertid, er dette forferdelig sårt å tenke på.

Steinar Mundal (70) er en av nøkkelpersonene bak den siste 
to tiårs norske langrennsrevolusjon. Han er en mann med en  

Seier for Sogningen
Ex-politimannen Steinar Mundal: Avhold er det eneste alternativet
Av Jørn-Kr. Jørgensen og Steinar Glimsdal

spesiell historie og livserfa-
ring. Dette bruker han i dag 
for å hjelpe og støtte men-
nesker som er kommet ut «å 
kjøre» i sine liv, og for å bidra 
til å forebygge livsødeleg-
gende adferd. Mundal skulle 
ha vært med på Nettverks-
konferansen i PPF-regi høs-
ten 2020, men denne ble ut-
satt pga. koronasituasjonen. 
Derfor bringer vi litt av his-
torien om hans liv i vinterut-
gaven av Politipensjonisten.

Flink til å snakke med folk 
Historien til Steinar Mundal 
begynner i bygda Brekke i 
Sogn i 1950. Realskolen i 
Balestrand og Politiskolen i 
Oslo førte den idrettsglade 
sogningen til kona Solveigs 
hjemtrakter på Konnerud i 
Drammen i 1972. Etter 22 år 
i politiet, deriblant flere år i 

PST, var det idretten, og i særdeleshet langrenn, Mundal skulle 
komme til å holde på med og livnære seg av.

Steinar Mundal ble lagt merke til som trener for unge talenter 
med base på Konnerud. Både det norske og det internasjonale 
langrennsmiljøet hadde fått øynene opp for ham. Tilbudene 
haglet inn. - Men han gir ingen utfyllende forklaring på hvor-
dan man blir en ettertraktet langrennstrener: - Jeg tror rett og 
slett at jeg fort oppnår kontakt og har evnen til å snakke med 
folk og vinne deres tillit. Slik bidrar jeg til å skape et trygt sted 
for den enkelte. Det er veldig sjelden jeg må kjefte på en ut-
øver, forteller han.

Krevende periode
I 1992 ble Steinar Mundal landslagstrener for Canada. - I  
Canadas skimiljø ble jeg møtt med store forventninger. Det blir 

Jeg brukte alle de spaningstriks og «politiknep» jeg kunne for å komme meg unna. Kroppen skrek etter 
alkohol...og jeg skulle ut å drikke.



POLITIPENSJONISTEN

NUMMER 1 - 2021 7

man jo når man kommer fra Norge, smiler han. - Ryktet om at 
«nordmenn er født med ski på beina», går foran.

Det var en svært krevende periode på seks år i Canada med et 
sted mellom 200 til 250 reisedøgn i året. Hele tiden var det lett 
tilgang på alkohol under tallrike hotellopphold. Dette utviklet 
seg til et virkelig problem.

Eksperimentet falt i smak
– Det var ikke noe alkohol i mitt barndomshjem i Sogn. Jeg 
kommer fra en religiøs familie der avhold var en selvfølge. Det 
bidro nok til at jeg hadde lyst til å eksperimentere med alkohol 
da jeg flyttet hjemmefra for å gå på skole. - Og jeg likte det! 
Jeg fikk smaken på både fyll og festing, forteller han. Steinar 
ble den som sjelden gikk først hjem fra en fuktig fest.

For mye jobb, for lite fritid
I 1998 ble Mundal norsk landslagstrener. Han kom fra den 
krevende trenerstillingen i Canada direkte til en like krevende 
stilling i Norge.

- I etterkant ser jeg at jeg burde tatt et friår før jeg tok fatt på 
den nye jobben. Det ble for mye, sier han. - Det gikk i hundre. 
Jeg måtte hele tiden prestere. Det ble for mye jobbing, rett og 
slett, for lite fritid, sier han.

Dessuten ble det for mange muligheter og anledninger til å 
drikke. Kort tid før Ski-VM i Lahti i 2001 fikk Steinar sparken 
som landslagstrener på grunn av alkoholen. For en mann i 
Steinar Mundals rolle gikk slikt ikke upåaktet hen. Medie-Nor-
ge var over ham 24 timer i døgnet så å si fram til saken hadde 
funnet sin konklusjon ved at han måtte slutte.

I øynene til barnebarnet
I løpet av Lahti-året ble Mundal bestefar for første gang. Etter 
hvert gjorde han en viktig oppdagelse: - Jeg kunne tidlig se i 
øynene til barnebarnet redselen han hadde for meg. Det var 
uforutsigbarheten på grunn av drikkingen. Det gikk opp et lys 
for meg da og det var vondt – og sårt i ettertid. Familien min 
var helt maktesløse. Sønnene hadde nesten gitt meg opp, og 
vi hadde lite kontakt en periode. At kona Solveig holdt ut, er 
grunnen til at jeg i dag kan sitte her og snakke til mine gamle 
kolleger gjennom Politipensjonisten.
 
I fyllearresten i Politihuset
Mundal søkte hjelp ved en rekke behandlingsinstitusjoner. To 
ganger var han innlagt ved Blå Kors Bragernes Behandlings-
senter i Drammen.

- Jeg stakk hjemmefra stadig vekk. Reiste inn til Drammen  
sentrum og til Oslo. Det var umulig å holde styr på meg. - Sann-
heten på bordet, sier Steinar: Jeg brukte alle de spaningstriks 

og «politiknep» jeg kunne for å komme meg unna. Kroppen 
skrek etter alkohol...og jeg skulle ut å drikke.

- Jeg holdt på slik fra 2001 til 2005. To ganger måtte Solveig 
og sønnene Morten  og Stein Roger inn til Politihuset i Oslo og 
hente meg i fyllearresten. Det var vanvittig pinlig. Her traff jeg 
mange politifolk jeg hadde jobbet sammen med tidligere. Det 
var  svært ydmykende – også for Solveig og sønnene.

I 2006 tok fortvilelsen overhånd. Steinar forsøkte å ta sitt eget 
liv med en skitten heroinsprøyte. 

500 kroner for ei sprøyte
- Jeg var drittlei hele livet. En dag stakk jeg innom polet på 
Strømsø og kjøpte meg ei halv flaske «Vikingfjord» vodka. 
Denne drakk jeg opp på toget til Oslo. Dette var i begynnel-
sen av juli, så jeg gikk bort til Akershus festning til «parken» 
bak der hvor Rytterkorpset holder til. Der visste jeg at det var  
mange narkomane som holdt til. Jeg fant en kar som virket 
grei og kjøpte en sprøyte heroin av han for 500 kroner. Jeg 
visste ikke hvordan jeg skulle sette sprøyta så jeg fikk han til å 
gjøre det for meg. Han var vel ikke så klar i hodet at han visste 
hva han gjorde. Han bare satt sprøyta – jeg ante ikke hva han 
het en gang – og fortalte at det var det samme stoffet som han 
brukte. Deretter gikk han sin vei.

- Jeg sovna med en gang og husker ikke noe av det som  
skjedde. Det var en som gikk forbi og ringte til Legevakta. Jeg 
fikk hjelp og da jeg våknet, var jeg ganske forskrekket over at 
jeg var i live. Jeg ble kjørt til Drammen sykehus. Det viste seg 
at den sprøyta jeg brukte ikke var rein, så jeg fikk betennelse i 
underarmen og måtte skjære opp og rense.

Heldigvis mislyktes Steinar med selvmordsforsøket. Han kom 
inn under kyndig behandling og takket være mange gode  
krefter kom han seg opp på beina igjen til et menneskeverdig 
liv. En ny tanke festet seg i han: Totalavhold fra alkohol og 

En periode før Steinar begynte ved PST i 
Drammen kjørte han politimotorsykkel.

Stinar Mundal som politiaspirant i 
Drammen på begynnelsen av 70-tallet.
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alle andre rusmidler 
var det eneste alter-
nativet.

Men livet var ikke 
så enkelt for en som 
var vant til å ruse seg 
og leve under sterkt 
press. Det gikk både 
opp og ned med 
drikkingen. Men en 
dag etter en reise til  
Düsseldorf og Kuu-

samo, bestemte han seg for at nå er det slutt; en bestemmel-
se han hadde tatt mange ganger før, men nå var nok nok for 
ex-politimannen. - Jeg var helsemessig i så dårlig forfatning 
at jeg var redd for hva som kunne skje med meg dersom jeg 
begynte å drikke igjen, forteller han.

Livsprosjekt: Å være edru 
Steinar Mundals familie og nettverk forstod at nå mente han 
alvor med sitt nye livsprosjekt. Så kom en helt ny mulighet  
seilende: - Jeg fikk engasjement både som trener og hjelpe-
trener, og fikk holde på med noe jeg behersket og kunne.  En 
sportssjef sa til meg: «Du er like flink som før når du ikke  
drikker!» Det var til stor inspirasjon. Jeg valgte å være helt 
åpen om mine tidligere problemer for de jeg trente. Det tror 
jeg bidro til at de kunne føle seg trygge sammen med meg. 
Ærlighet er viktig, understreker Steinar.

Gullæra i langrenn
Norsk herrelangrenn var i gang med sin gullæra der Petter 
Northug og Martin Johnsrud Sundby gikk i foran. Løperne ble 
fordelt mellom trenerne, og Steinar Mundal fikk ta seg av de 
to markerte langrennsprofilene.

- Jeg trivdes sammen med de to «rebellene», humrer han. Han 
fortsatte med herrelandslaget og etter det ble han trener for 
kvinnenes skiskytterlandslag som feiret store triumfer under 
Oslo-VM i 2016. I dag har Mundal trappet ned, men ikke helt: 
Én uke i måneden trener han Team Telemark med talenter 
som Even Northug og Mikael Gunnulfsen.

Litt «hyper»
- Jeg er nok litt «hyper» som mennesketype, sier han. – Trening 
er viktig for meg. 
Jeg har et lite treningsstudio i kjelleren på Konnerud med  
tredemølle og ergometersykkel. Der finner du meg 4-5 ganger  
i uka. Jeg har i mange år slitt med Bekhterevs sykdom og det 
gjør at også trening er nødvendig. Jeg brukte for øvrig lenge  
sykdommen som unnskyldning for å bruke alkohol som  
smertestillende middel.

- Hva skjer hvis du ikke trener?

- Jeg begynner ikke å drikke hvis jeg kutter ut treninga, men 
jeg merker det på humøret.

- Er alkohol totalt bannlyst hjemme på Konnerud?

- Det drikkes ved enkelte anledninger. Det er ikke noe problem 
for meg om folk tar et glass. Jeg er glad for at jeg ikke legger 
noen demper på festlighetene. I noen år var det helt rensket 
for alkohol hjemme, men nå synes jeg det er greit det ikke er 
slik. I dag hadde en slik utrenskning vært et nederlag for meg.

Å dele livserfaringer
Nå besøker Steinar institusjoner, foreninger og organisasjoner 
og i næringslivet for å dele sine livserfaringer. Han har et bud-
skap som treffer mennesker uavhengig av deres livssituasjon. 
Samtalene han får i etterkant av sine foredrag er ikke få. Det har 
kostet, men Steinar har funnet en vei å gå – og han trives et-
ter mange år 
med neder-
lag. 

Til slutt ble 
det seier for 
sogningen!

Steinars livsprosjekt er nå å være edru.

STEINAR MUNDAL

• født i 1950 i Brekke i Sogn
• aktiv i yngre år innen langrenn, friidrett, fotball, 
 skyting, skiskyting
• uteksaminert fra Politiskolen i 1972
• begynte i PST i 1982
• ble trener for det kanadiske herrelandslaget i 
 langrenn i 1992
• norsk landslagstrener fra 1998
• mistet jobben i 2001 grunnet alkohol, men fikk 
 jobben tilbake i 2008
• trener for herrelandslaget i langrenn og trener for det  
 norske landslaget i skiskyting (kvinner)
• personlig trener for avdøde Vibeke Skofterud 
 (langrenn)
• trener for Team Telemark (herrelangrenn)
• gift, to sønner, fem barnebarn
• bor på Konnerud ved Drammen
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I en liten, men tilsvarende interessant bok forteller 
Stig H. og Unn Christensen sin mors krigshistorie fra 
Trondheim. «Fange 37722 i Ravensbrück» heter den 
128 siders boken som ikke ruver i den norske bok- 
floraen. Hun var ansatt ved Trondheim politikammer.

Som ung dame hjemme i Trondheim ble Meta Christensen som 
bokens hovedperson heter arrestert i november 1943 21 år  
gammel. Hun ble forhørt av ingen ringere en Gerhard Flesch  
som var den brutale sjefen for Gestapo i Midt-Norge. Da hun 
ble pågrepet, arbeidet hun ved fremmedavdelingen ved 
Trondheim politikammer og var bl.a. opptatt med å skrive ut 
falske identitetskort til norske patrioter som av en eller annen 
grunn måtte flykte.

Meta ble arrestert natten til 2. november 1943 og ført til det 
beryktede Misjonshotellet hvor bl.a. Gestapo hadde sitt hoved-
kvarter. Herfra ble hun transportert til Falstad, videre til Grini og 
deretter til konsentrasjonsleiren Ravensbrück hvor det i løpet 
av krigen kom til å være ikke mindre enn 103 norske kvinner 
sammen med ca. 120 000 andre. Ravensbrück var naziregi-
mets kvinneleir.

Den som har vært i Ravensbrück vet at det å være fange her 
ikke var noe direkte søndagsskoleopphold. Her var det råhet og 
brutalitet som stod på dagsorden; særlig fordi det var kvinner 
og fordi det i mange tilfeller var mannlige fangevoktere som  
rådde over et helt spekter av kvinner som de nær sagt kunne  
gjøre hva de ville med. Særlig gjaldt dette de såkalte  
«medisinske undersøkelsene» som ikke hadde noen som helst  
slags medisinsk betydning, men som ble foretatt mer av per-
verse og sadistiske grunner for å tilfredstille undersøkerens 
ego og perverterte sinn.

Den som setter seg ned og leser historien om Ravensbrück vil 
fort bli forferdet over denne bestialitetens leir hvor det blant 
kvinnene utviklet seg en holdning som gjelder mer om junge-
lens lov enn noe annet – at den sterkeste overlever. Hendelse-
ne i leiren satte kvinnene i stand til å gjøre og være med på de 
verste ting, og selv om mye av det er beskrevet i litteraturen, 
vil noe for alle forbli i «glemslens hav». Det er rett og slett for 
vanskelig å forholde seg til.

Midt oppe i dette var Meta Christensen, og dette forteller  
hennes to barn om på en ærlig og lettfattelig måte som gjør 
att leseren får forståelse om hva dette handler om. Særlig for 
yngre lesere og den oppvoksende slekt er dette verdifullt.

For den som interesserer seg for krigen og menneskeskjebner, 
er denne lille boken et funn – samtidig som den er en hyldest 
og et «testamente» fra en ung kvinne og en mors opplevelser 

Meta var «fange 37722 i Ravensbrück»
under 2. verdenskrig. Det er ikke alle som får anledning til å 
skrive det, men  Stig H. og Unn Christensen gjør det på en fin 
måte.

Meta ble med De Hvite Bussene hjem til Norge da krigen var 
over, og levde et interessant liv i fortsettelsen. Hun engasjerte  
seg i Amnesty, i «Bestemødre mot atomvåpen» og i flere  
andre ideelle organisasjoner til menneskehetens beste. Hun 
skrev til statsminister Olof Palme og hun stilte offentlige spørs-
mål til utenriksminister Knut Frydenlund. Hun engasjerte seg 
også i Den internasjonale Ravensbrück-komiteen. Hun besøkte 
også Ravensbrück i 1991 i forbindelse med et TV-program.

Etter krigen tok den unge passkriveren fra Trondheim politi-
kammer opp psykologistudiene og avla psykologisk embets- 
eksamen. Hun gikk også i psykoanalyse og ble skolepsykolog for 
å vie størsteparten av sitt yrkesaktive liv ved å være psykolog ved 
en institusjon for barn. Psykoanalysen og psykomotorisk fysio- 
terapi hjalp henne med å komme over traumene hun ble 
påført i Ravensbrück. De ble aldri helt borte, men hun  
lærte seg å leve med dem.

Meta Christensen tilhører en gruppe kvinner som «stod for en 
støyt». Som ikke lot seg knekke verken i første, andre, tredje  
eller fjerde omgang. De ville noe med livet sitt. De ville leve 
og de trodde ikke på den nazistiske tankegangen om «forakt 
for svakhet». 

Opplevelsene i Ravensbrück fulgte Meta inn i alderdommen. Da 
hun lå på et sykehjem i Oslo og så opp på en åpen skapdør, ba 
hun folk rundt seg om å lukke døra. Der inne var krigens opp- 
levelser. Mange år etterpå gjorde det like vondt – og det var 
like vanskelig som «den gang da».

Boken «Fange 37722 i Ra-
vensbrück» - som er utgitt av  
Museumsforlaget – bør leses 
og fordøyes i små porsjoner, 
og teksten bør gjennomre-
flekteres igjen og igjen for 
å skape en større forståelse 
for hva de 103 norske og de 
mange unevnte kvinnene i 
leiren opplevde. Det avtvin-
ger respekt – en respekt 
man rører ved å lese denne 
tankevekkende boken som 
mange bør lese.

Jørn-Kr. Jørgensen
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- Jeg skyter ikke lenger fra hofta, men med foto-
apparatet. Jeg sikter ikke på mennesker, men på 
dyr. Fremfor alt dyr. Når jeg går i skogen og kikker,  
da er jeg virkelig hjemme. Jeg føler meg som  
«fisken i vannet» og vil ikke bytte med noen.

Stein Bekkevold (69) er ikke i tvil. Som en slags politipensjo-
nist har han funnet en plattform å stå på – og han står fjell-
støtt mellom ugler, meiser og spurv. Før dyrene aner kvitteret  
av det, er de fleste av dem festet av dem festet til den  
elektroniske brikken gjennom Steins store linse – standard nå 
om dagen 150 – 600 mm. - For meg er den mer treffsikker enn 
en hvilken som helst kanon, sier Stein.

Aldri vært på jakt
-Jeg er født og oppvokst i Trysil, i Ljørdalen et steinkast fra 
svenskegrensen mot Dalarna, like nord for Värmland. Der  
ligger bl.a. Sälen i grensefjellene og det er de sydligste fjellene 
i Sverige. Der lærte jeg å stå på ski, der fikk jeg sans for skogen  
og der lærte jeg mye om betydningen av friluftslivet.

- Jeg har aldri vært noen jeger og aldri gått på jakt. Da jeg ble 
«venn» med kameraet, ble det det mitt våpen.

Politipensjonist Stein Bekkevold

Det beste bildet har jeg ennå ikke tatt
Tekst: Jørn-Kr. Jørgensen

Ville bli politimann 
- Da jeg var 17 år sa jeg Trysil adjø 
og flyttet til Oslo. 18 år gammel dro 
jeg i det militæret – Befalsskolen i 
Harstad med ett år plikttjeneste 
i Garden. Jeg var allerede da fast  
bestemt på å bli politimann.

- Jeg ble tatt opp som politiaspirant 
i januar 1972 – 20 år gammel - ved 
en seanse i gymnastikksalen på  
Grønland politistasjon. Å bli tatt opp 
20 år gammel, var litt ungt. Man har 
ingen livserfaring nok til å ha med 
folk i krise å gjøre. - Men det gikk 
som det gikk: Jeg ble tatt opp og kom 
til Hegdehaugen politistasjon. Det 
var en fin tid, men læringskurven var 
bratt. Det er ikke noe å lure på.

Ville likevel slutte
- Deretter fulgte Politiskolen i 1973/74 før jeg kom til Møller-
gaten 19 hvor jeg gikk fotpatrulje i ett år. Mens jeg gikk der 
i gatene opp og ned, bestemte jeg meg for å slutte i politiet 
dersom jeg ikke fikk noe annet å gjøre enn å gå gatelangs. Jeg 
var nok litt bortskjemt fra Hegdehaugen der alt var mindre. 
Kanskje Møllergaten 19 ble for upersonlig for meg?

- Men – så kom jeg tilbake til Hegdehaugen som da var blitt 
Majorstuen med nye lokaler i Majorstuveien. - Det smakte av 
fugl.

Flere tilbud
- I dette momentet fikk jeg samtidig tilbud om å begynne ved 
Den kongelige politieskorte, men ikke nok med det – Reidar 
Bjørn-Larsen («Streken» blant venner) ville ha meg til Kripos. 
Han hadde vært min lærer ved Politiskolen og nå trengte han 
mannskap. Men jeg hadde sagt ja til Eskorten, og møtte der på 
ettersommeren 1976.

- Som politibetjent på Slottet fikk jeg anledning til å være med 
de kongelige på reiser så godt som over hele verden. Der de 
kongelige var, der var vi. - Å jobbe på Eskorten er ansvarsfullt. 
Du treffer mange mennesker fra alle samfunnslag, lærer mye 

Stein Bekkevold med sin Nikon D750. 
Det er den han skyter med.



berømte fotografenes fotoskole». Det var 24 brev som jeg 
sendte inn med råfilm, kontaktkopier og fikk dette bedømt 
og kritisert for å lære. Det tok meg to år å gjennomgå alle  
brevene, men jeg lærte utrolig mye.

- I politiet fotograferte jeg mye i forbindelse med saker akkurat  
som alle andre, men det var først når jeg nærmet meg  
pensjonsalderen at jeg tok fotografering opp igjen for alvor og 
har holdt på med det i nærmere 10 år.

Naturen byr på seg selv 
- Jeg liker best å fotografere fugler og dyr. Naturen er der og 
byr på seg selv. Det er bare å bruke den, og du aner ikke hvilke 
opplevelser jeg har hatt med kameraet alene i skogen. Å sitte 
stille, vente og håpe på at noe skal skje – det er sjelebot i seg 
selv.

- Hvis jeg skal trekke frem mitt beste bilde, så er det det bildet 
jeg ennå ikke har tatt. Det motivet venter på meg der ute i 
skogen et sted, sier 
Stein.
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og som livvakt fikk jeg brukt meg selv på måter jeg aldri hadde 
trodd da jeg gikk inn i denne spesielle tjenesten.

Brann- og økonomi
- Etter noen år søkte jeg meg over til Kriminalavdelingen i 
Oslo. Jeg var på Opplæringsavsnittet og ved Brannavsnittet, 
men så søkte jeg meg over til Eskorten igjen – og deretter 
tilbake til Brannavsnittet. Etter noen år der og brannen ombord 
i «Scandinavian Star» var ferdig etterforsket, søkte jeg meg til 
Økonomiavsnittet. Der var jeg til jeg søkte meg over til en jobb 
som utreder i forsikringsselskapet Storebrand hvorfra jeg gikk 
av med pensjon i 2016.

Lærte foto av Gudmund Restad
- Nesten hele tiden mens jeg var i politiet drev jeg med foto-
grafering. Jeg ble virkelig bitt av fotobasillen på Politiskolen der 
Gudmund Restad underviste i kriminalteknikk, herunder foto- 
og mørkeromsarbeid.

- Jeg kjøpte mitt første speilrefleks da Politiskolen var avsluttet. 
Det var et Canon-apparat med muligheter til å skifte linser. Jeg 
var stolt av apparatet og brukte det for alt det var godt for. Fikk 
også tak i kopper og kar, og satte opp et mørkerom på kjøk-
kenet med blendingsgardiner og det hele. Dette var i svart/
hvitt-tiden, så jeg lagde bildene mine selv. Det er mye å lære 
av det, og den som ikke har hatt den muligheten, har tapt noe.

Amerikansk fotokurs
- Det jeg lærte mye av – både når det gjelder motiver, vinkler  
og mye annet, var et amerikansk brevkurs som het «De  

Gråhegre Frognerparken

Grønnstilk Ljørdalen Lappugle Maridalen Hareunge Ljørdalen

Sidensvans Løren Oslo

Som aktiv tjenestemann 
var Stein Bekkevold bl.a. 
vakt for Kong Olav.

Månen titter fram

Foto: Stein Bekkevold
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PPF-NYTT FRA FORBUNDSKONTORET
REFERAT FRA VIRTUELT LEDERMØTE I PPF

Tidspunkt: Onsdag 20.1.2021 kl. 10.00 – 12.15. Referent: Magne Rustad

Saker:
Innledning ved Bjørn Egeli som ønsket velkommen til møtet som ble holdt 
på nett pga. covid-19.

Forslaget i Stortinget vedrørende pensjon/forhandlinger v/leder 
av Pensjonistforbundet Jan Davidsen:
5 av de 6 siste trygdeoppgjørene har medført redusert kjøpekraft pga. 
underreguleringen, noe som ser ut til å fortsette i årene fremover dersom 
ordningen ikke blir endret. Pensjonistforbundet har jobbet tett opp mot de 
politiske partiene for å forsøke å få til et forlik om ny pensjonsregulering, 
dette omfatter å fjerne underreguleringen, få tilbake forhandlingsretten og 
trappe opp minstepensjonen. Det har vært svært krevende å få til et felles 
forslag til ny pensjonsregulering som kan få flertall i Stortinget og få satt 
av midler til dette. Det nye forslaget vil bli behandlet i Stortinget i løpet av 
februar d.å. og det vil være en midlertidig ordning kun for 2021, ordningen 
er basert på en regulering mellom pris og lønn. Pensjonistforbundet vil i 
2021 jobbe videre med en varig ny ordning.

Krav til Statsbudsjettet 2022 v/Jan Davidsen som orienterte om:
• Forhandlingsrett på løpende pensjon fra folketrygden
• Kommuneøkonomien må styrkes
• Økt minstepensjon. Et krafttak for dem som har minst
• Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre
• Stopp vold og overgrep mot eldre
• Eldrerådene må få bedre opplæring og bør involveres mer
• Digital opplæring og velferdsteknologi
• En trygg og god boligsituasjon i alderdommen
• Tilbud om fysisk aktivitet
• Stopp aldersdiskrimineringen
• Den kulturelle spaserstokken må øremerkes og styrkes

Arbeidet i SAKO v/Jan Davidsen:
Han nevnte bl.a. at de arbeidet med å få bedre kontakt med de pensjonist- 
organisasjonene som ikke er med i SAKO og at de vil forsøke å få forhand-
lingsretten i pensjonistoppgjørene lagt til SAKO. SAKO-organisasjonene har 
til sammen ca. 250 000 medlemmer, noe som utgjør ca. 85% av de orga-
niserte pensjonistene.

Hva betyr status covid-19 for arbeidet lokalt/sentralt v/Bjørn 
Egeli:
Lokale aktiviteter; under de rådende forhold anbefaler ikke forbundsstyret 
at det blir avholdt fysiske møter. Lokallagene må gjerne avholde utendørs 
aktiviteter hvor det er enkelt å forholde seg til gitte anbefalinger.
Lokale årsmøter; dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske møter 
innen 30. april, vil forbundskontoret sende ut informasjon om hvordan 
dette kan gjøres på annen måte.
Landsmøtet 2021; landsmøte blir avholdt på Sundvolden Hotel i tidsrom-
met 19.-21. oktober under forutsetning av at det ikke blir forbundet med 
risiko vedrørende covid-19. Innkalling vil bli sendt ut minst 6 måneder før 
møtet avholdes.

Nettverksarbeidet v/Martha Kalland, nestleder forbundsstyret og 
nettverksleder:
Martha minnet om at de lokale nettverkene skal utferdige årsrapport til 
styrene og oppfordret til at nettverksarbeidet blir en fast sak på styremø-
tene. Hun takket for arbeidet og oppfølgingen som var gjort i forbindelse 
med covid-19. Videre oppfordret hun lederne til å avklare med KP-ene 
(kontaktpersonene) om noen av NVM (nettverksmedarbeidere) ønsker ut-
skifting og at dette blir gjort i f.bm. årsmøtet.

Hjemmesiden v/Oddbjørn Olsen, styremedlem og redaktør av 
hjemmesiden:
Oddbjørn var forhindret i å delta, men ba om at det i møtet ble opp- 
fordret til at både enkeltmedlemmer og lokallagene sender inn mere stoff 
til bruk for hjemmesiden.

Vedtekts-/instruksutvalget v/Egil Haaland, forbundsstyremedlem 
og utvalgsleder:
Arbeidet vil bli startet opp igjen når det blir mulig å avholde fysiske møter. 

Leder av Pensjonistforbundet Bjørn 
Davidsen omgitt av Lederkonferansen 
på Internett.

Forbundsleder Bjørn Egeli konsentrerer 
seg for å nå frem til alle PPF-ledere 
som deltok i møtet.



NUMMER 1 - 2021

POLITIPENSJONISTEN

13

Dersom situasjonen gjør det mulig vil utvalget legge frem arbeidet for 
lokallagslederne for tilbakemeldinger før det legges frem i landsmøtet. 

Informasjon-/kommunikasjonsutvalget v/Magne Rustad, for-
bundssekretær og utvalgsleder: 
Arbeidsgruppen tok opp igjen møteaktiviteten som nettmøter på  
slutten av året. Gruppen har månedlige temamøter med utgangspunkt i 
en spørreundersøkelse og andre forhold som har blitt avdekket. Arbeidet 
vil bli lagt frem for referansegruppen når forholdene tillater fysiske møter. 
Gruppen har som delmål å legge frem arbeidet for lokallagslederne for 
tilbakemeldinger før forbundsstyret sluttbehandler saken. Noen elementer 

fra arbeidet er allerede vurdert og vedtatt av forbundsstyret (fullmakt til 
sluttbehandling ble lagt til forbundsstyret i landsmøtet 2019). 

Status lokalt «dugnadsarbeid» under covid-19 v/Tom Søreide, 
leder Asker og Bærum politipensjonistlag: 
15 av deres medlemmer (117 totalt) meldte sin interesse og laget hen-
vendte seg til sine to kommuner. De har nå blitt 20 personer totalt som er 
med i arbeidet med smittesporing og med vaksinering. Pensjonistlaget har 
på denne måten både bistått i lokalsamfunnet og vist at politipensjoniste-
ne er en ressurs som er på tilbydersiden når samfunnet har behov for det.

Forbundssekretær Magne Rustad og forbundsleder Bjørn Egeli  
hadde et fjernmøte (på Teams) med politidirektør Benedicte  
Bjørnland tirsdag 26.1.21.

Den nasjonale dugnaden
PPF hadde en meningsutveksling om våre medlemmers ønske om å  
delta i den nasjonale dugnaden under covid-19. Vi viste til vår henvendelse 
våren 2020 der PPF sa seg villige til å undersøke med medlemmene om 
hvem som ville delta. - Politidirektøren ville prioritere andre grupper foran 
politipensjonistene innenfor sitt ansvarsområde, nemlig ferdig utdannede 
uten arbeid og politistudenter i praksistjeneste.
Vi fortalte at en del av våre medlemmer nå er involvert i arbeidet med 
smittesporing lokalt, og at dette hadde kommet i orden etter initiativ fra 
eget lokallag/-forening. 

Pensjonistnettverket
PPF orienterte om det omsorgsarbeidet pensjonistnettverket driver under 
pandemien. Politidirektøren berømmet arbeidet, og var ikke tvil om at det 
er viktig for flere eldre i disse tider. Hun ble invitert til evaluering sammen 
med kontaktpersonene når det er mulig å samles.

Tilgangen til politibygg
Vi hadde, i forkant av møtet, oversendt følgende utklipp fra disponerings-
skrivet 2016:

«Politidirektoratet ber om at arbeidet med å ivareta pensjonistene i politi- 
og lensmannsetaten videreføres i 2016, slik at pensjonistene kan opprett-
holde kontakten med sine tjenestesteder også i ny politidistriktstruktur. 
Det må blant annet legges til rette for at både kantine og trimrom blir 
gjort tilgjengelig, samt at pensjonistforbundets lokale lag/foreninger har 
tilgang til kontor og administrativ støtte, og blir vurdert ved fordeling av 
velferdsmidler. Nærmere avtale om hvordan dette skal praktiseres må 
foregå i samarbeid mellom politidistriktet og pensjonistforbundets lokale 
lag/foreninger.»

Møte med politidirektør Benedicte Bjørnland

Tilgangen til politibygg – en fortsatt uløst sak
Bjørnland viste til at trusselbildet er endret og at politiledelsen har begren-
set adgangen til politibygg. Det er ikke ønsket, men basert på risikovurde-
ringer som har hevet sikkerhets-nivået. Det er ikke noe som tyder på at det 
vil endre seg til det bedre – dessverre.

Det ble fra PPFs side lagt vekt på at politibygget betyr mye for tidligere 
politiansatte. I løpet av et «politiliv» har det vært utallige gode, men også 
dramatiske opplevelser som knytter den enkelte til tidligere arbeidssted. 
Før betød de noe for etaten; nå får de ikke adgang til sin tidligere arbeids-
plass.

Direktøren forstod dette godt, men at hun må ta de hensyn som er nød-
vendig. Hun kom PPF i møte og bad oss vurdere en ordning der POD kunne 
være med på å dekke noen av utgiftene lagene/foreningene har ved å 
holde medlemsmøter utenfor politibygget.
Vi ble enige om at vi skulle drøfte saken med forbundsstyret, og komme 
tilbake med svar og en eventuell søknad om økt økonomisk støtte til PPF 
øremerket lokallagene.

Økonomi/aktivitet lokalt
Denne saken falt bort mer eller mindre på grunn av enigheten i fore- 
gående sak.

Landsmøte 
19.-21.10.2021
Politidirektøren ble 
invitert til åpnin-
gen av landsmøtet 
19.10., noe hun 
takket ja til. 

Børre Walderhaug Egil Haaland Jorunn Andersen Martha KallandMagne Rustad

Politidirektør 
Benedicte Bjørnland
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De har gjennom 
et langt politiliv 
løst utallige saker.  
I desember 2020 
brukte den pensjo-
nerte politikvartet-
ten alt de hadde 
av kløkt og rutine 
for å spore seg 
frem til nærkon-
takter av korona- 
smittede.

Gunnar Aasgaard (68), Martin Nygårdsmoen (66), Nils Messelt (70) 
og Petter-Harry Eriksen (71) hadde lagt alt av etterforskningsrutine 
på den berømte hylla. Men en mandag i desember 2020 måtte de 
klatre opp og hente ned all erfaringen de bygde seg opp gjennom 
et langt liv som politimenn.

- Det tok jo av med smitte i Moss og da tilbød vi våre tjenester på 
vegne av Politiets Pensjonistforening i Moss. Det blinket litt i øy-
nene til Anne Lise da vi kom med forslaget, forklarer Nils Messelt.

Og Anne Lise, med etternavn Hagaseth, er avdelingsleder testsen-
ter og smittesporing i Moss kommune og styrer senteret i de gamle 
lokalene til Moss Lufthavn Rygge med stø hånd.

- Vi hadde faktisk spøkt litt med at vi burde hatt noen etterforskere 
fra politiet her hos oss. Nå har jo ikke vi noe åsted som kan hjelpe 
oss med å finne spor, og derfor krever det ganske mye for å spore 
nærkontakter. Det gjelder å stille de riktige spørsmålene, og det 
kan definitivt disse gutta. Ja, også tenker de nok litt annerledes enn 
andre, sier Hagaseth.

- Vi er jo detektiver, for å bruke det ordet. For oss er dette veldig 
gøy, om det er lov å bruke det ordet i denne alvorlige situasjonen. 
Det aller viktigste for oss er at vi får lov til å være med å bidra. Det 
er godt å være til nytte, fortsetter politi-kvartetten.

- Nå er ikke politiet i Moss de første i Norge som er med på dette. 
Jeg vet at blant andre Asker og Bærum også har benyttet seg av 
pensjonerte politimenn, legger Martin Nygårdsmoen til.

Totalt er det nå gjort over 20 000 tester i Moss siden pandemien 
tok et klamt grep om samfunnet vårt.

- Vi begynner å bli ganske så rutinerte, men det å drive smitte-
sporing krever veldig mye. Da er det godt å ha disse fire staute 
mannfolka å støtte seg til. Hos oss så er deg ikke jeg og meg, men 
vi. Vi jobber i team og det er disse gutta gode til. De har en erfaring 
som vi kan dra nytte av og vi er veldig fornøyde med at de bruker 
av tiden sin hos oss, forklarer Anne Lise Hagaseth.

Politipensjonister ble smittesporere i Moss
Den lokale PPF-foreningen meldte seg til tjeneste

Politikvartetten selv er ikke så veldig opptatt av å få skryt. Selvsagt 
er det hyggelig, men de verken stiller opp for Moss Avis eller har 
påtatt seg jobben som smittesporere for å få klapp på skuldra.

- Nei, dette handler som sagt om å kunne bidra for noe som er 
viktig. Er det noen som skal ha skryt og klapp på skuldra så er det 
virkelig de som jobber her som fortjener det. Det er en fantastisk 
gjeng, sier Martin Nygårdsmoen.

- Jeg beundrer virkelig de som jobber her. De er dedikerte og  
seriøse. Vi som politimenn er jo vant til litt ovale lunsjer, blant 
annet. Men her er det ikke snakk om å bruke mer tid på seg selv 
enn det man skal. Her er fokuset rettet mot å spore nærkontakter, 
legger Gunnar Aasgaard til og får bekreftende nikk fra de tre politi- 
kameratene.

- Hva er det dere har av erfaring som er viktig?

- Vi har jo etterforsket en del, men det begynner å bli lenge siden. 
Og så har vi dette med taushetsplikten inne, i tillegg til at vi er vant 
til å snakke med folk. Vi har jo holdt på med det gjennom hele  
politikarrieren. De fleste tar samtalene med oss med fatning, men 
vi skjønner at det kan være vanskelig for mange også, svarer de 
fire pensjonerte, men svært så engasjerte, politimennene.

- Jeg synes det har vært veldig deilig at noen andre enn oss har 
måttet ta viktige avgjørelser. Vaktsjefene her ute er ikke redde for å 
si nei, noe de selvsagt ikke kan være. Men det er ikke alltid like lett 
å si nei når man sitter og snakker med noen som virkelig trenger 
et ja. Men det blir jo nei. Det har vært litt deilig å bare gjøre det du 
får beskjed om også, sier Gunnar Aasgaard.

- Nei, det er liksom ikke noe rom for å være snill fordi konsekven-
sene kan bli så store. Helseloven er veldig klar, men vi som politi- 
menn har alltid forholdt oss til straffeloven og den har det vært 
fullt mulig å tolke på flere forskjellige måter, smetter Petter-Harry 
Eriksen inn og frembringer kollegial latter fra de tre kompisene.
Anne Lise Hagaseth er helt klar på at smittesporerne alltid jobber 
mot den berømte klokka.

- Når det blir påvist en positiv koronaprøve, så er det viktig at vi 
sporer smitte og nærkontakter så raskt som mulig, for å minske 
smitten. Politimennene tilfører oss mye kunnskap, så de bidrar ikke 
bare med å finne frem til nærkontakter, de lærer også bort masse. 
Dette har utelukkende vært superfint, avrunder hun.

- Vi fungerer som tilkallingsvakter og det har blitt en del jobbing 
den tiden vi har vært i aksjon. Vi kommer til å bidra med vårt 
så lenge det er behov for oss, det er deilig å være en del av et 
fellesskap, avslutter kvartetten Nygårdsmoen, Messelt, Eriksen og 
Aasgaard.

(Helge Kjøniksen, Moss Avis)

Politipensjonistene Martin Nygårdsmoen (66), 
Nils Messelt (70), Petter-Harry Eriksen (71) og 
Gunnar Aasgaard (68).
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Mellom høye skillevegger sitter de, smittesporerne, de nye detektivene.
Jane Bakken har hele yrkeslivet vært politi. Siden august har hun jaktet 
smitte og nærkontakter.

– Hei, det er Jane fra smittesporerne i Sola.
Jeg ringer fordi du har lurt på om du kan gå i begravelse. Jeg har nettopp 
snakket med smittevernlegen som sier at det dessverre ikke er mulig.
Det er svært beklagelig og jeg forstår at det er vanskelig.
– Går det bra med deg? sier hun og har empati skrevet over hele ansiktet.
Har du noen hos deg nå eller kan du få noen til å komme, slik at du ikke 
må sitte alene?
Bakken lytter til personen i den andre enden og nikker forsiktig.
– Kondolerer, du får ha det så bra som du kan.
Er det noe må du bare ringe.
Ha det godt.
Bakken puster ut og setter brillene opp i pannen.
En av dagens mange telefonsamtaler.

Mange utbrudd
Det har vært en travel jul for smittesporerne i Sola kommune. Flere smitte-
utbrudd med mange smittede og nærkontakter har forårsaket flere tente 
lys i rådhuset enn det som er vanlig på tampen av året.
– På lørdag var vi 17 stykker på jobb til klokken 22, forteller Janne  
Lundetræ, Hun er en av ni faste smittesporere i kommunen. I tillegg  
kommer 30 ringehjelpere.
Når smittevernlegen i Sola ringer smittesporerne om positive prøver, er 
prosedyrene klare.
En av smittesporerne ringer umiddelbart den positive og informerer.
Noen av dem har allerede sjekket testresultatet selv på helsenorge.no, og 
er allerede informert, for andre blir det en overraskelse.
Først gjennomføres et indeks-intervju, som de kaller det. Covid-19- 
positive blir kalt indeks av fagfolkene. Hensikten er å kartlegge bevegelser 
og nærkontakter for å finne ut hvor vedkommende kan være smittet og 
hvem som kan bringe smitten videre.
Den positive kommer umiddelbart i isolasjon, mens nærkontaktene  
kommer i karantene.
Hovedhensikten i arbeidet vårt er å hindre smittespredning, sier Janne 
Lundetræ.
Vi definerer alle nærkontaktene og tar avgjørelsene om karantene, sier hun.
Alle nærkontaktene blir kontaktet av smittesporerne. De får både telefon 
og mail.

Detektivene i rådhuset

Smittesporing krever mye tid og krefter
Av Jon Ingemundsen

– Det kan være vanskelig å få med seg all informasjonen i en telefon- 
samtale, fortsetter Lundetræ.
– Vi må ofte ta flere samtaler med dem som er smittet. I første samtale 
kan de ofte ikke huske alle personer de har vært i kontakt med de siste 
dagene. Når vi ringer igjen senere, husker de flere.
Hvis de sjekker kontoutskriften og kalender for de siste dagene, husker de 
ofte frisørbesøk og andre aktiviteter, sier Lundetræ.
Noen får overraskende melding om positiv prøve fordi de er nærkontakter 
og ikke har symptomer. Offshorearbeidere i noen selskaper må gjennom 
obligatorisk testing før de kan sette seg i helikopteret. Flere av dem er uten 
symptomer, men har testet positivt før utreise.
Smittesporerne er selv meget forsiktige på jobb og privat.
– Vi holder alltid to meter for å unngå å skape nærkontakter og begrenser 
antallet vi er sammen med, sier Siri Jordbrekk som puster lettet ut når det 
er gått 48 timer etter hun har hatt besøk hjemme.

Omfattende arbeid
En person på en arbeidsplass ble nylig testet positiv.
Smittesporerne ringte nærkontakter, arbeidsplass, husstanden og deltak- 
erne i et privat selskap.
– Vi brukte mange timer for å kartlegge alle nærkontakter, forteller Jordbrekk.

Omtanke til de smittede
Smittesporerne ringer opp de registrerte covid-19- pasientene i kommunen 
som er hjemme i isolasjon flere ganger. Legene følger opp det medisinske.
Vi ringer og hører om legen har tatt kontakt, om de har det bra, følger opp 
husstandsmedlemmer om de har fått symptomer eller om de er friske. I 
tillegg svarer vi på spørsmål, sier Lundetræ.

– Hei, det er Siri fra smittesporerne i Sola.
Er formen stigende? Har du snakket med legen? Det er han som bestem-
mer når du er ute av isolasjon. 10 dager er vanlig. Du må også ha vært 
feberfri i et døgn.
Er det ellers noe du lurer på? Lykke til. Ha det fint.

Jordbrekk har vært student, men jobber nå som smittesporer.
– Jeg er jobbsøker i tillegg, men blir nok her en stund, sier hun.
De tre smittesporerne reiser seg fra plassene sine og nærmer seg hver-
andre, men avstanden er fortsatt over to meter.
Tema er en person som har vært i Sola i juleferien og som testet seg noen 
dager senere på Østlandet. Prøven var positiv.
Smittesporerne begynner å kartlegge nærkontakter fra besøket i Sola. To 
av personens nærkontakter må nå i karantene.
I den aktuelle kommunen på Østlandet må også flere personer i karante-
ne, i tillegg til at den smittede må i isolasjon der.

Det er blitt mørkt ute. De tre på vakt samles til en tiltrengt kaffepause. 
Stolene og sofaen står i en stor ring med svart teip på gulvet der møblene 
skal stå, minst to meter fra hverandre. Noen har gått hjem, det er roligere 
nå. Opptelling av timer fra forrige uke viser ressursene pandemien sluker, 
550 arbeidstimer.

Denne reportasjen er laget før de siste innstrammingene. 
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- Hva gjør du når du får en mail fra redaktør Jørn 
med en utfordring om å svare på noen spørsmål til 
en artikkel til Politipensjonisten – har du noe valg?  
Nei – så her var det bare å hive seg rundt. For å 
gjøre det lettere for meg, så hadde han listet opp 
noen spørsmål.

Litt om meg selv
Jeg er 1948 modell. Oppvokst i Molde. Forlot byen som 19-åring 
for å begynne på Befalsskolen for Kavaleriet på Trandum. Etter 
befalsskolen ble jeg beordret til tjeneste ved stridsvogneskadro-
nen Brigaden i Nord-Norge på Bardufoss.
Jeg husker meget godt da vi landet på Bardufoss 16. juni 1968. 
Det var nemlig et lite snødrag i lufta! Da jeg forlot Molde var det 
full sommer, men dette ! -  hvor i all verden var jeg havnet...
 
Oppholdet på Bardufoss varte i 5 år. Nord-Norge hadde erobret 
mitt hjerte. Etter Bardufoss endte jeg opp i Bodø.

«En god kopp kaffe med en 
kollega er helt toppers»

Min politikarriere i telegramstil
I 1974-1976 var jeg politiaspirant ved Bodø politikammer/elev 
ved Politiskolen. Helgeland politikammer i Mosjøen – ordens- 
avdelingen -  tjeneste i UP. Bodø politikammer – ordens- 
avdelingen. Politiets overvåkingstjeneste - Landsdel-sentral 
Nord-Norge. Plankontoret Bodø politikammer – politiavdelings- 
sjef. Bodø politistasjon – politioverbetjent – Tjenestekontoret - 
fast stedfortreder for politistasjonssjefen. Værøy og Røst lens-
mannskontor - tjenestested Røst. Diverse prosjekt for Justis- 
departementet og for Politihøgskolen. Pensjonist fra 1.2.05.

- Hvordan opplevde du å bli pensjonist etter et aktivt liv 
i politiet? 
- Da jeg gikk ut av politihuset i Bodø med favnen full av blom-
ster og gavekort, så så jeg meg litt tilbake og tenkte at dette 
er min siste dag på jobb. Der og da var dette en litt uvirkelig 
følelse.
- Etter hvert som tiden har gått sitter jeg igjen med følelsen av 
det å gå av som 57-åring er alt for tidlig. Dette utsagnet er vel 
å tråkke i salaten i forhold til det Politiets Fellesforbund arbeider 
med for å beholde særaldersgrensen?
- Jeg husker at vi brukte å spøke med de som ikke gikk av til 
rett tid ved å si: «Må vi bære deg ut?». Men det var gjerne dem 
som satt og ventet på å få overta din stilling som sa dette. - Jeg 
har inntrykk av at de fleste som går av som 57-åringer finner 
seg noe annet å gjøre. Jeg ble kontaktet av Konfliktrådet med 
forespørsel om jeg kunne tenke meg å bli megler. Dette vervet 
hadde jeg i 6 år.

- Har du støtt på uforutsette problemer  som pensjonist?
- Til nå har årene som pensjonist gått på skinner. Jeg har vært 
frisk – det er det viktigste.

- Koronaen har satt PPF tilbake i aktivitet. Har du merket 
noe til det i Bodø ?
- Vi som er pensjonister er i risikosonen for smitte. Dette har 
gjort at vi har måttet redusere på en del aktiviteter i foreningen. 
Vanlig møteaktivitet er kansellert inntil videre.  - Vi har forsøkt å 
gjennomføre de månedlige kaffestundene på kafeen Mon Ami. 
Dette er gjennomført ved å følge råd fra sentrale myndigheter.

- Har dere et aktivt politilag i Salten. Kan du si noe om 
hvordan dere arbeider?
- Da jeg ble pensjonist i 2005 hadde foreningen møte en gang i 

Christian Munkvik
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måneden. Dette var møter med faglig innhold. Blant annet fikk 
vi en oppdatering fra politidistriktet om aktuelle ting. 
- Vi hadde lotteri. Noen av de eldre medlemmene hadde med 
seg sine fruer. Vi drakk kaffe og spiste kaker – riktig hyggelig. 
- Vi leide et lokale på et eldresenter. Leien var rimelig. En dag 
fikk vi melding fra senteret at leien skulle gå betydelig opp. På 
grunn av økonomi måtte vi finne et annet sted. Vi fikk etter 
hvert adgang til å arrangere møtene våre i Politihuset i Bodø. 
- Jeg sitter igjen med det inntrykket at det ble vanskeligere å få 
opp interessen for møtene etter at vi flyttet til Politihuset. Der 
var vi underlagt adgangskontroll med kort og koder. Bare noen 
i styret fikk utstedt adgangskort. - Jeg kan godt forstå at med-
lemmene kanskje ikke følte seg velkommen. Tror nok at  dette 
var en av årsakene til at oppmøteprosenten dalte.
- Nå har styret lagt seg på en modell med kaffemøter en gang 
i måneden på kafeen Mon Ami. En god kopp kaffe med en  
kollega er helt toppers.
Dette er et populært tiltak. Her stiller medlemmene opp mann-
sterkt (i ordets rette forstand). Etter hvert så har også en del av 
våre kvinnelige medlemmer stilt opp. Vi ønsker oss flere.

- Fungerer det lokale Nettverket blant pensjonistene?
- Det lokale Nettverket har ikke noe apparat å spille på. Jeg 
tenker da på at vi ikke har de samme muligheter som vi hadde 
da vi var yrkesaktive. 
- Jeg tror også at hvis et medlem får problemer, så vet vedkom-
mende at her må han stort sett klare seg selv ved å spille på  
det eksisterende hjelpeapparatet i samfunnet. Han/hun vil da 
be den nærmeste familie om hjelp.
- Hvis man er enslig,  og ikke har familie eller andre kjente som 
kan stille opp, så kan nettverket  ta kontakt for en hyggelig prat, 
eventuelt bistå litt med å opprette den nødvendige kontakten 
med det offentlige hjelpeapparatet. 
- Nettverket har heller ikke økonomiske midler til transport,  
kafebesøk o.l. Det er heller ikke alle av våre medlemmer som vil 
blottlegge sine problemer for hvem som helst.
- Jeg er medlem av Nettverket. Mitt bidrag har stort sett vært  
besøk ved fødselsdager og begravelser. Behovet for nettverket 
må nok opp til en evaluering etter en tid.

- Er det noe spesielt du kunne ønske deg som medlem 
av Politiets Pensjonistforbund – informasjon – kontakt, 
besøk av sentrale tillitsmenn?
- Det er på det lokale plan vi har vår arena. Den lokale forenin-
gen er til for at våre medlemmer skal trives lokalt. Hvordan gjør 
vi det? Arrangerer turer, interessante møter, hyggelig samvær 
for å nevne noe. Hva er det største hinderet i forbindelse med 
dette? – Jo, økonomi.
- Vi betaler årlig en kontingent til PPF. Lokalt får vi beholde en 
femtilapp for  hvert medlem. Resten sendes sydover. Vi har vært 
nødt til å arrangere lotterier for å bygge opp økonomien lokalt.
- Jeg har vært sekretær, leder, nestleder lokalt i nesten alle mine 
år som pensjonist. I mine perioder i det lokale styret har kon-

takten til forbundet vært 
minimal. Det har stort 
sett vært å sende over 
medlemslister, årsrap-
porter. Vi har selvfølge-
lig mottatt bladet, og 
en periode - almanak-
ken. 
- Pensjonistene i Norge  
har ikke forhandlings-
rett. Vi sitter med 
hendene i fanget og 
får det vi får.
- Hvis vi ser på de 
fordeler vi har som 
medlemmer i vårt 
forbund, så er det fordeler som er forhand-
let fram i et samarbeid med Politiets Fellesforbund. Dette er 
billige forsikringer, tilbud fra diverse firmaer. Jeg mener at sam-
arbeidet med PF bør være en av de viktigste oppgavene vårt 
forbundsstyre har. I tillegg bør vi være tilknyttet et forbund som 
kan være vårt forbunds talerør når pensjonistene en gang får 
forhandlingsrett.
- Vi må få bedre økonomi lokalt, slik at vi kan gi våre medlem-
mer flere trivselstilbud – og mer av kontingenten bør bli igjen i 
lokalforeningen.
- Jeg ser at samarbeidet med PF bør være en av de viktigste 
oppgavene vårt forbundsstyre har. - I tillegg bør vi være tilknyt-
tet et forbund som kan være vårt forbunds talerør når pensjo-
nistene en gang får forhandlingsrett.
- Nå vet ikke jeg hvilke kanaler vår forbundsleder har overfor 
Politidirektøren og POD. Det er der vi kan oppnå å få fordeler. 
- Jeg tenker da på rett til kontorplass lokalt, adgang til møte- 
lokale, velferdspenger m.m. Hvis vi får våre krav nedfelt i de 
skriv som sendes ut fra POD, så er mye vunnet.
- Når det gjelder bladet, så kan man kanskje spare en del  
penger med å inngå et samarbeid med Politiforum? Hva med 
noen sider i Politiforum øremerket for pensjonistene? 
- Alle yrkesaktive medlemmer av PF blir pensjonister en dag. 
Det ville kanskje være interessant for dem å lese om hva som 
venter dem.

Salten politidistrikt.
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Eggen Nils Erik 30.04.1951 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Wood Anna Roberta 29.04.1951 Politipensjonistene i Buskerud
70 Warelius Gerd    27.04.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Aarnæs Kjell-Tore    26.04.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Berge Erik 23.04.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Bjørnevoll Arild Edvin   21.04.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Almaas Per Olav   18.04.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Hauge Håkon 17.04.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Hetland Randi Skåle 16.04.1951 Politipensjonistene i Buskerud
70 Labori Hans Erik   16.04.1951 Politiets Pensjonistlag, Halden
70 Fink Arnhild 15.04.1951 Direktemedlem
70 Imenes Svein Magne   12.04.1951 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Waters Svein-Erik 10.04.1951 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
70 Berge Gunvor Smedsrud 08.04.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Henriksen Roar    08.04.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Tombre Olav    07.04.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Jonsen Torill Gundersen 04.04.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Belsby Arne    04.04.1951 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
80 Wolan Tore    28.04.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Thygesen Harald    26.04.1941 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
80 Edvardsen Reidar    22.04.1941 Tønsberg og Horten politipensjonistlag
80 Øvergård Sveinar    21.04.1941 Politiets Pensjonistforening, Troms
80 Nilsen Erling    09.04.1941 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
80 Skjulhaug Johan    04.04.1941 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
80 Vangsnes Karl    02.04.1941 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
90 Årstadvold Magne    09.04.1931 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Olsnes Astrid Hynne 28.05.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Eliassen Jan    28.05.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Bråthen Henry    23.05.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Haug Birger    18.05.1951 PST-pensjonistenes forening
70 Dahl Svein    17.05.1951 Politihøgskolens Pensjonistforening
70 Gustavsen Tor Olaf  17.05.1951 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
70 Seim Torstein 14.05.1951 Ringerike Politipensjonistlag
70 Småland Walther 13.05.1951 Politipensjonistene i Buskerud
70 Tofting Roar    13.05.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Holiløkk Gudrun Agnete 08.05.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Haugland Kari Tøsdal 08.05.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Tomasgård Arvid Leif    04.05.1951 Follo Politiets Pensjonistforening
70 Myklebust Steinar    03.05.1951 Tønsberg og Horten politipensjonistlag
70 Strand Erik    03.05.1951 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
70 Strand Per    03.05.1951 Politiets Pensjonistlag, Østerdal
70 Minde Wiggo Kjelstrup   03.05.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Falkmo Anbjørn 02.05.1951 Politihøgskolens Pensjonistforening
70 Kristianstuen Arne    01.05.1951 PST-pensjonistenes forening
80 Hollum Enid    29.05.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Rindal Kjell    29.05.1941 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
80 Skarpås Ole    27.05.1941 Politipensjonistene i Buskerud
80 Sørensen Kari Hvalryg   26.05.1941 Politiets Pensjonistlag, Narvik
80 Solberg Karin    21.05.1941 Follo Politiets Pensjonistforening
80 Bratland Åse Revheim   01.05.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
90 Brenne Hans    23.05.1931 Direktemedlem
90 Tveito Torfinn    16.05.1931 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
90 Nilsen Henry    09.05.1931 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Teigen Sigbjørn    26.06.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Myrstad Birger Andreas   25.06.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Fredriksen Hårek Martin 25.06.1951 Mosjøen Politipensjonistlag
70 Kleiven Vidar 24.06.1951 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Heiene Ragna Trandheim 23.06.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Hammen Rolf  Ove   23.06.1951 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Friis Arvid Andreas   19.06.1951 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Ingberg Ragnar 13.06.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Halvorsen Rolv    12.06.1951 Hamarpolitiets Pensjonistlag
70 Skodde Ann Lisbeth   12.06.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Häll Sonja Renee   07.06.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Skjelvik Eivind 05.06.1951 Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
70 Jenssen Svein-Arne 02.06.1951 Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
70 Tunes Reidun    02.06.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Rønning Randi    26.06.1941 Kripospensjonistene
80 Andersen Harald    21.06.1941 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
80 Syversen Helge    18.06.1941 Hamarpolitiets Pensjonistlag
80 Opsahl Svein    16.06.1941 Hamarpolitiets Pensjonistlag
80 Sæbø Øyvind    14.06.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Grimeland Einar    11.06.1941 Ranapolitiets Pensjonistlag
80 Guldseth Edel 08.06.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Grønningsæther Børre    06.06.1941 Politiets Pensjonistforening, Troms
90 Strand Agnar    29.06.1931 Politiets Pensjonistlag Telemark
90 Ringkilen Arne    26.06.1931 Oslo Politiets Pensjonistforening
90 Frankmoen Ola    24.06.1931 Hamarpolitiets Pensjonistlag
90 Skjeldrum Tordis    19.06.1931 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
90 Bjørstad Åse Gunvor   15.06.1931 Ranapolitiets Pensjonistlag
90 Lundemo Ellen    07.06.1931 Direktemedlem

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

Jubilanter i april 2021 Jubilanter i mai 2021

Jubilanter i juni 2021



19NUMMER 1 - 2021

POLITIPENSJONISTEN

Politiets Fellesforbund 
er svært glad for at 
Politiets Pensjonist-
forbund har kommet 
inn under samme tak 
som oss i Nydalen i 
Oslo. Sammen står vi 
sterkere og vi får enda 
bedre mulighet til å 
ivareta hele spekteret 
av vår medlemsmasse. 

Da Politiets Fellesforbund høsten 2019 skulle flytte inn i nye 
lokaler hadde vi gleden av å invitere med oss Politiets Pensjo-
nistforbund. Våre nye lokaler skal være et kompetansesenter 
for undervisning, rådgivning og utvikling. Videre er målet at lo-
kalene skal ivareta mangfoldet og helheten i medlemsmassen 
vår. Det er derfor helt naturlig at Politiets Pensjonistforbund er 
med på laget. 

Politiets Pensjonistforbund er et godt supplement til øvrige  
ansatte på forbundskontoret med hensyn til kompetanse, er-
faring og nettverk. Vi i Politiets Fellesforbund drar stor nytte av 
den tunge kompetansen og betydelige erfaringen som politi-
pensjonistene besitter. De har dessuten en solid historisk over-

Generalsekretæren i Politiets Fellesforbund: 

Samlokalisering gir styrket samarbeid
sikt som vi som til daglig jobber på forbundskontoret ikke har. 
Det er gull verdt. 

Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste opp-
gave. Samtidig som vi også er opptatt av å ha gode medlems- 
tilbud hos varierte samarbeidspartnere. Politiets Fellesforbund 
har blant annet et omfattende tilbud på forsikringer. Det er en 
klar styrke at Politiets Fellesforbund og Politiets Pensjonistfor-
bund står sammen når man skal forhandle om gode forsikrings-
avtaler. Det gir oss et mye større forhandlingsgrunnlag og en 
bedre forhandlingsposisjon enn om forbundene skulle ha for-
handlet hver for seg. Resultatet er bedre og ikke minst billigere 
forsikringsordninger for alle våre medlemmer. Et eksempel er 
den kollektive reiseforsikringen som tilbys via PF Forsikring. Den 
er vesentlig billigere enn hos andre selskaper. 

Politiets Fellesforbund har alltid hatt et godt samarbeid med  
Politiets Pensjonistforbund. Og selv om man nå sitter på hvert 
sitt hjemmekontor på grunn av den pågående koronapande- 
mien, ser vi frem til videre og et enda tettere samarbeid under 
samme tak i Nydalen. Forutsetningene ligger godt til rette. 

Per Erik Ommundsen 
Generalsekretær Politiets Fellesforbund

Narvikpensjonistene besøkte
Narvik Automobilselskap

Medlemmer i Politiets Pensjonistlag Narvik var forleden invitert 
til museumsbesøk hos Narvik Automobilselskap.

Her holdt museumsdirektør Ulf Hanssen et interessant foredrag 
om bilens historie gjennom over 100 år fra den 1. bilen, en 
amerikansk Overland, ankom byen i 1914.  En tilsvarende bil er 
anskaffet fra USA og står utstilt i museet. Ved spesielle anled-
ninger er bilen i bruk.

Museet i Narvik sentrum er verdt et besøk.
Narvik PPF

Per Erik Ommundsen.



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

PS: Sjekk www.pfforsikring.noPS: Sjekk www.pfforsikring.no
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