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 «Vi lever lenger»
I oktober deltok jeg på en dags helsekonferanse i regi  

av Pensjonistforbundet. Det var flere svært dyktige  
foredragsholdere som bidro med masse kunnskap om  
interessante temaer innen helseaspektet. 

Et av foredragene hadde fokus på det å eldes, og 
med særlig vekt på hva som skal til for å leve det 

gode liv som eldre. Det gode liv er en viktig forut- 
setning for å leve lenger. En viktige forutsetning for det 

gode liv er selvsagt forutsigbar økonomi og ikke minst trygghet. I tillegg pekte 
han på god helse, meningsfylte aktiviteter, vite at de nærmeste lykkes og det 
å ha gode opplevelser som viktige forutsetninger for god alderdom. Og vi lever 
lenger – vi blir eldre. At «vi blir eldre» og lever lengre er ikke en nyhet, men  
har vært en utvikling over tid. Forventet levealder har økt mer eller mindre  
kontinuerlig de siste 170 årene, men med litt ulik veksttakt.

Begrepet «eldrebølgen» er negativt ladet i samfunnsdebatten. Det høres ut 
som det at vi lever lengre er et problem for samfunnet. Dette er som, Jan 

Davidsen, skriver et annet sted i bladet urimelig og ikke riktig. I tillegg til hans 
betraktninger er verdien av den frivillige innsatsen i Norge beregnet til i over-
kant av 25 milliarder. De eldre står for minst halvparten av denne innsatsen. Og 
at vi lever lengre betyr i første rekke flere «friske» og aktive år, noe som antake-
lig er årsaken til at innsatsen innen frivilligheten er såpass fremtredende og høy 
blant eldre. Dette er et forhold som fortjener større plass i samfunnsdebatten, 
enn tilfellet er i dag.

Jeg besøker noen av våre lokale lag og foreninger i løpet av året. Det er veldig  
hyggelig å få en invitasjon, og det er veldig trivelig å få møte tidligere  

kollegaer. Felles opplevelser blir til gode historier som på ingen måte blir  
dårligere med årene. Med å legge på litt der det er nødvendig, og trekke fra 
litt der det måtte være nødvendig – så blir historiene bare bedre og bedre. 
Men det beste av alt med disse besøkene, som leder av PPF, er å oppleve den 
gode stemningen det er når kollegaer møtes. Det sosiale fellesskapet, opp- 
levelsene sammen med tidligere kollegaer skal ikke undervurderes. Det er god 
aktivitet i lokallagene/-foreningene rundt om i landet, og at det betyr veldig 
mye for veldig mange – det er jeg helt sikker på. Og det er i tråd med lands-
møtets prioritering vedrørende medlemsfokus i handlingsplanens del 2 som har 
følgende formulering; «Politiets Pensjonistforbund er til for medlemmene. For-
bundet skal ha et fullverdig tilbud til pensjonistene fra justissektoren, slik at den 
enkelte pensjonist fortsatt kan føle tilhørighet til sitt tidligere arbeidsmiljø og 
kolleger».

De lokale lagene/foreningene gjør et veldig viktig arbeid med å ivareta de  
sosiale, kulturelle og velferdsmessige interessene for medlemmene. Lokale  

møter, samlinger, turer og andre aktiviteter er nerven i det lokale forenings- 
arbeidet. Tillitsvalgte lokalt arbeider veldig godt og målrettet, og vi er avhengig  
av at det finnes politipensjonister som er villig til å jobbe for et bedre liv både 
for seg selv og øvrige medlemmer.

I skrivende stund snør det her nede på Sørlandet. «Kankje si æ liår de no sær-
lig», men det er veldig lite vi kan gjøre med det. Vinteren og den kalde års-

tiden er i anmarsj. Og det nærmer seg jule og noen tradisjonsrike dager. Jeg 
ønske alle medlemmene i Politiets Pensjonistforbund en riktig god jul.

Bjørn Egeli, forbundsleder
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Vi har nok tid, sa en. Tiden løper ikke fra oss, sa en annen. Kjør forsiktig,  
vi kommer tidsnok frem, skrev dikteren. Men tiden - tiden – hva skal 
vi med den?

Det er lett å fortape seg i filosofi når man skriver om tid. Tid er liksom 
noe alle har og ikke har, og undersøkelser viser at det er menn i 30 
til 50-årene som opplever den største tidsklemma. Hverdagen blir for 
krevende og kaotisk; det er for mange oppgaver som venter. «Vi har 
seks ur hjemme, men ennå får vi ikke tiden til å strekke til», skriver 
den danske dikteren Benny Anderson i et dikt. Han har nok noe rett i 
det; også når året 2018 står på hell.

De passerte månedene har jeg for egen del arbeidet med den  
svenske poeten, komponisten og folkeskolelæreren Gunde Johansson;  
en så å si ubemidlet diversehandler fra de Värmlenske skoger som 
banet seg vei i ulendt terreng gjennom «storm og stille». Han skrev 
bl.a. den kjente «Törparvisan» - og ikke minst melodien til Dan  
Anderssons vakre sang «Omkring tiggarn från Loussa» som i årevis 
lå på toppen i det ikke mindre kjente svenske radioprogrammet, 
«Svensktoppen». «Törparvisan» er omtalt som «Sveriges første rocke- 
melodi». Vi får tro at det er sant. «Gunde ljög aldrig», sa kantor Bosse  
Landberg i Nykroppa utenfor Filipstad. Han var i mange år en av  
Gundes nærmeste medarbeidere.

Gunde Johansson skriver i sitt dikt «Ôm filosofi i ti» - på värmlands- 
dialekt lyder det slik:

Di talar öm tia
Att tia ho går.
Men ingen förstår
Hur i hundan ho går.

För nu ä int då,
Å då ä int nu.
Dä enda sôm stämt
ä att nu ä dä jamt.

Det er mye god filosofi i dette diktet i en travel arbeidsdag hvor det 
ikke blir tid til så mye annet enn å være der man er; bak sitt skrivebord, 
bak PC-en for å skrive en rapport eller et brev, en utredning eller et 
notat som helst burde ha vært ferdig i går eller tirsdag i forrige uke. 
Eller i godstolen hvor barnbarna kanskje er det som opptar en mest.

Men – hva skal vi med tiden? Den går jo bare, og det eneste sikre er at 
ikke noe står stille. Tiden går uansett hva vi gjør og ikke gjør. Jeg tror 
svaret er enkelt: Vi skal bruke tiden, bruke den til noe fornuftig, noe 
byggende og noe konstruktivt. Det er tidens hemmelighet. «Dä enda 
sôm stämt/ä att nu ä dä jämt.» 

Det er NÅ, hele tiden. Derfor er det klokt å leve nå. Livet venter ikke 
til du og jeg er klare. Livet pågår mens vi venter, mens vi har helsa, 
mens vi kan gjøre det vi vil. Gjør det!

Det er faktisk en god livsfilosofi i mørke høst- og vinterkvelder mens 
året ebber ut og et nytt venter. 

God jul og godt nytt år!

Jørn-Kr. Jørgensen
Redaktør

Livet pågår mens du og jeg venter
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Den 17. og 18. oktober 2018 gjennomførte Politiets  
Pensjonistforbund et planlagt og ønsket evalueringsmøte 
for kontaktpersonene (KP-ene) i pensjonistnettverket vårt  
etter å ha vært inne i en etablerings- og oppstartfase i to år.  
Samlingen fant sted i Trondheim.

14 av 15 inviterte kontaktpersoner (eller stedfortredere fra nett-
verket) meldte seg på til samlinga. Psykolog Per Kristian Haugen 
fra Tønsberg var invitert som foredragsholder på en kveldssekvens 
sammen med Politiets pensjonistforening i Sør-Trøndelag (PPST.) 

13 kontaktpersoner samt tre fra nettverket i Trøndelag (på egen  
kostnad) deltok i samlinga. Alle presenterte seg for hverandre i 
oppstarten. Retningslinjene for PNV ble repetert og gjennomgått av 
Martha Kalland som er forbundsnestleder i PPF. Kalland er styrets 
kontaktperson i forhold til nettverket og var «arrangør» av samlinga.

HMS-ansvarlig fra Politidirektoratet (POD) Egil Svartbekk deltok  
begge dagene og han orienterte om POD generelt samt sa noe om 
HMS-arbeidet han har ansvar for. I siste del av dag 1 orienterte den 
enkelte kontaktperson de andre om hva de hadde foretatt seg i  
oppstartfasen i eget distrikt. 

Det viste seg at etableringen hadde skjedd noe ulikt i politidistriktene 
og foreningene, men stort sett hadde alle kommet i gang med det 
viktige arbeidet. 

Viktig erfaringsutveksling 
i PPFs pensjonistnettverk

Alle deltagerne var til stede under det to-timers lange foredraget til  
psykolog Per Kristian Haugen under PPST sitt medlemsmøte om  
kvelden. Forsvarets Seniorforbund, avd. Trondheim, var også invitert 
til dette møtet, og deltok med ca. 30 medlemmer.

Et svært interessant foredrag om emnet: «Hukommelsen har  
endret seg – kan det være demens?» Haugen berørte hyppigheten 
av demens i Norge og fortalte om ulike typer demenssykdommer.  
Han sa også noe om i hvilke aldersgrupper hvor sykdommen  
oftest inntreffer. En powerpointpresentasjon viste hvilke symptomer 
som indikerer på de forskjellige typer av demens. Haugen forklarte 
det meste med eksempler fra virkeligheten, og han gjorde hele fore- 
draget veldig interessant i den måten han forklarte sykdommene på. 

Før foredraget spiste alle fra nettverket middag på restaurant «Røft» 
og etterpå hygget vi oss på restaurant «Troll» like ved hotellet hvor 
alle overnattet.

Vi fortsatte dag 2 med å sluttføre KP-enes erfaringer fra sitt arbeid.  
Psykolog Haugen var med i samlinga i siste del av dagen. Samtlige  
KP-er kom med ønsker og forslag til «veien videre» i dette  
arbeidet. Mange spørsmål og tanker kom fram, og psykolog Haugen 
deltok positivt i diskusjonen/samtalen oss imellom. Haugen mente at  
politipensjonistene sitter inne med masse erfaringer, og han sa også 
at vi er svært gode mentorer i dette.

KP-ene. En stedfortreder og det er Otterlei for Errol Nilsen (som er syk.) Politidistrikt står bak navnene. Fra venstre: Gunn Helen Grandell / Trøndelag, Per Valved / 
Vest-Finnmark, Ivar Erik Hugaas / Innlandet, Harry Otterlei /Møre og Romsdal, Kjell Arne Slethei / Sør-Vest, Rune Fossedal /Kripos, Jan Rygg / Oslo, Hugo Aurdal / 
Øst, Reidar Heivoll / Agder, Arne Dag Frivåg / Nordland, Kjell Oskar Johansen / PHS, Tone Midttun / Vest og Ragnar Holm / Sør-Øst.
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Veien videre:
Alle var enige om nettverksarbeidet at pensjonistnettverket  
fungerer positivt og at det er et nyttig tiltak i vårt forbund. Psykolog 
Haugen sa at han hadde ønsket at et slikt nettverk hadde fungert 
blant hans kolleger. Noen syntes det var vanskelig å avslå støtte til 
kolleger som ikke er medlemmer i PPF. Det var full enighet om at 
nettverket ikke avviser dem som ikke er medlemmer i vårt forbund.

Fortsettelsen av den lukkede Facebook-sida vår ble berørt, og denne  
er grei å utveksle meninger i. Adgang til FB-sida må oppdateres.

Noen av distriktene vil gjerne ha et motivasjons- og opplærings-
møte for medarbeiderne i lokalt nettverk, og de ønsket da at  
kontaktpersonen fra styret i PPF deltar med informasjon om nett-
verksarbeidet. 

Enkelte hadde erfart at det var vanskelig å få medlemmer til å ta på 
seg de forskjellige vervene i nettverket. 

Økonomi til drift av nettverket ble berørt, og noen ville ha dette med 
økonomisk støtte fra PPF inn i retningslinjene for nettverket. 

En KP sa at denne samlinga var som «et spark i baken» for å få gjort 
noe mer utav nettverksarbeidet hjemme i egen forening.

Alle var enige om at samlinga var meget vellykket og at den  
motiverte til videre arbeid. De ønsket en ny samling til neste høst og 
gjerne på noenlunde samme tidspunkt.

En sa til slutt: «Dette var det som skulle til for at han ville fortsette å 
være kontaktperson.»

Navn, telefonnummer og mailadresser til alle som er med i nett-
verksarbeidet skal legges inn på PPF sin nye hjemmeside. Dette for 
at medlemmene lett skal finne fram til den de eventuelt vil ta en 
samtale med.

En god prat mellom gode kolleger i kaffe-
pausen. F.v.: Hugo Aurdal, Atle Fagerli og 
Ragnar Holm. 

Tre medlemmer fra Forsvaret:
F.v.: Arvid Hjelmen, Haldis Hjelmen og 
Jorun Tiller.

Foredragsholder psykolog Per Kristian 
Haugen og Martha Kalland.

Foredragsholder psykolog Per Kristian 
Haugen og Martha Kalland.

Onsdag 17. oktober 2018 avholdt Politiets Pensjonist- 
forening Nord-Trøndelag medlemsmøte og foredrag 
om «Demens». Foredraget ble avholdt på Statens Hus,  
Steinkjer og mange lag og organisasjoner, andre  
pensjonistforeninger og yrkesaktive innen helse og om-
sorgsarbeid fra Steinkjer og nabokommuner møtte opp.

Foredragsholder var Per Kristian Haugen, spesialist i klinisk  
eldrepsykologi og seniorforsker. Han har jobbet ved Norsk  

Demensforedrag trakk folk i Steinkjer
gerontologisk institutt ved alderspsykiatrisk avdeling, Granli  
senter, ledet utviklingsprogrammet «Yngre personer med  
demens» mv. Haugen har mye kompetanse om denne alvorlige 
sykdommen og formidlet kunnskap til tilhørerne på et meget 
god måte og skapte engasjement og fikk mange spørsmål om 
temaet underveis i foredraget og i pausen.

De to pensjonistforeningene i Trøndelag og Politiets Pensjonist- 
forbund har samarbeidet om disse temaene og aktivitetene for å 
få til disse møtene og arrangementene nå i oktober. Planlegging, 
samarbeid og gjennomføring har fungert på en utmerket måte. 

Vi i styret i Politiets Pensjonistforening Nord-Trøndelag vil  
gjerne samarbeide mere om slike arrangement i fremtiden.  
Vi ser at det skaper motivasjon og engasjement blant  
medlemmer og de som sitter i styret. Samtidig knytter det 
pensjonistforeninger og Pensjonistforbund tettere sammen og 
sammen kan vi lære av hverandre og få til mere nyttig aktivitet 
og tiltak rundt omkring i landets politipensjonistforeninger.

Bente Markhus, referent
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Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

- Fredag 22. juli 2011 satt jeg på kontoret i 10. etasje i Høy- 
blokka i Regjeringskvartalet i Oslo med vindu ut mot Akers- 
gata, på venstre side sett derfra. Været var overskyet, litt regn 
og fare for torden – en litt grå sommerdag. 

- Vi regner med at ca. 40 personer av Justisdepartementets da 400  
ansatte var til stede i bygget. I tillegg kom medarbeiderne ved Stats- 
ministerens kontor.  

- Min datter satt ved Sentrum politistasjon hvor hun er ansatt som 
politiadvokat. Vi snakket med hverandre på telefonen ca. 14.45 og 
diskuterte om vi skulle møtes for å dra hjem sammen. Hun var ikke 
ferdig med det hun skulle gjøre for dagen, så vi gjorde ingen avtale. 
Jeg ble på overtid og vente. Det var sommertid.

- Jeg var ferdig med det jeg skulle gjøre, og fikk tiden til å gå ved å se 
et sykkelløp på TV på Pc-en.

Erfaren «politiembetsmann»
Det er Tom Brunsell som var avdelingsdirektør i Politiavdelingen 
fra 1998, som forteller dette til Politipensjonisten. Han kom fra NK- 
stillingen på KRIPOS til Justis. Tidligere har han vært politifullmektig 
på Hamar, politiadjutant i Oslo, lærer i juridiske fag ved Politiskolen,  
innbeordret politiadjutant fra Oslo politikammer i Justis, politi- 
inspektør og fagsjef Forvaltning i Drammen, byråsjef i Politiavdelingen, og  
konstituert politiinspektør ved Kripos – og NK før han igjen kom til 
Justis. Altså en lang politikarriere i embetsverket.

- Vi som var på jobb i Politiavdelingen hadde tradisjon med fredags- 
kaffe med vinlotteri i 14.00-tiden. Noen ganske få var igjen denne 
dagen. Vi var sju mennesker igjen da det smalt kl. 15.24.

- Jeg opplevde det ikke som noe smell, men som et kraftig drønn. Jeg 
forstod med en gang at det var en bombe. Noen trodde det var et 
tordenskrall, andre at PC-en eksploderte. Jeg var helt klar på at det var 
en eksplosjon.

To tanker
- Jeg hadde to tanker i hodet: Det ene var at det var en sovende  
terrorcelle fra Midt-Østen som var i aksjon, den andre tanken var at 
de hadde lykkes med å sette av en terrorbombe i Regjeringskvartalet. 
Jeg linket det med andre ord med en terrorcelle. Jeg tenkte ikke på en 
34-åring fra Skøyen.

- Da det smalt ser jeg tilbake på at jeg stod inne på kontoret og  
belegget på veggplatene ble flerret av. I tillegg datt glasset i vinduet  
inn over pulten min i kontoret. Det var to ting som reddet meg. Det 
ene var at sikkerhetstjenesten i departementet hadde lagt på en 
splintsikker folie på vinduene. Ruta ble sprengt løs fra vinduskarmen 
og datt inn i kontoret mitt. Det var tusen biter, men de hang sammen i 
folien. - Jeg står på gulvet og forstår at dette er en terrorbombe.

- Det andre er at brannklokkene begynte å ringe. For meg betød det: 
forlat kontoret og gå umiddelbart nedover trappene i bygningen. Det ble 
klart for meg at jeg måtte gå. Jeg fikk en sjokk, det er det ingen runn til 
å legge skjul på. Men brannklokkene satt seg fast – og jeg gikk, som på 
kommando. En usynlig hånd tok tak i meg og førte meg ut av kontoret.

Tom studerte jus ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminer i 1974. Fru Justitia har vært hans venn siden da.

Tom ble reddet av gong-gongen
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Telefonen ringte
- I det jeg var på vei ut, ringte fasttelefonen. Det var datteren som  
ringe. Hun visste at jeg var der, og hun hadde forstått at noe alvorlig 
var i gjære og lokalisert det til høyblokka. På den måten fikk jeg gitt 
henne beskjed om at jeg var i live og på vei ut.

- I ettertid har jeg tenkt: Hvorfor tok jeg meg tid til å løfte av røret når 
telefonen ringte. Det var dramatisk alle steder.

- Jeg gikk ut – i farten grep jeg kontorveske mi. Da jeg kom ut fra  
kontoret gikk jeg rett ut i samlingsstedet hvor vi hadde hatt fredags- 
kaffe. Det var fullstendig smadret av glass. Alt var knust og lå hulter i 
bulter. Gangen bortover var fullstendig pinneved, men klokkene holdt 
tak meg og førte meg ut og ned trappene.

Heissjaktene gapte mot meg
- I enden av gangen fikk jeg et skrekksyn. Fire store gapende hull. Det 
var heisjaktene. Dørene var sprengt bort og det var fri vei 10. etasjer  
ned. - Der borte eller nede eller hvor det var, traff jeg en kvinne  
kollega. Vi begynte den lange veien ned trappene. Brannalarmen  
ringte og holdt meg «gående». Kollegaen og jeg støttet hverandre så 
godt vi kunne nedover. I den sjokktilstanden jeg var, las jeg ikke merke 
til så mye. Hun fortalte senere at hun var opptatt av alle papirene som 
fløt rundt omkring – for mange interne dokumenter. Men hun hadde 
ikke tid til å rydde opp.

- Trappa var mer og mer ødelagt og vanskelig fremkommelig jo  
nærmere vi kom ned mot resepsjonområdet. Jeg var likblek. Vi holdt 
hverandre i armen. Klokkene ringte. Derfor måtte jeg fortsette ut – de 
var og ble min redning.

- I resepsjonområdet og det som var igjen av kantina var alt rasert. Der 
døde en resepsjonist og en annen ble hardt skadet. To andre døde i 
det de var på vei ut av blokka. Det var to yngre medarbeidere i Justis.

Minnet meg om Berlin i 1945
- Så var vi endelig nede å gateplan. Vi kom ut ved Einar Gerhardsens 
plass – altså ut i Grubbe gaten mot Møllergata 19. I ettertid er jeg 
blitt klar over at vi to så vidt unngikk å gå ut i krateret etter varebilen  
Breivik sprengte. Eksplosjonen i bilen gjorde at hele gatefunda- 
mentet revnet. Ved et hell gikk vi forbi dette uten å trå ut i det. Einar  
Gerhardsens plass minnet meg om det Berlin jeg har lest om i 1945 – 
og det var stille. En underlig form for stillhet. Det eneste jeg hørte var 
alarmklokkene. Jeg var ute i det fri, og reddet av gong-gongen!

- Jeg stod fortsatt sammen med min kollega. Hun hadde ikke hånd-
veska si. Hun var bekymret for det, men en mannlig kollega hadde 
vært innom kontoret hennes og hentet veska, så hun fikk den igjen 
veldig fort.

«Så litt pjuskete ut»
- Da jeg endelig kom ned på Youngstorget og videre til Sentrum  
politistasjon, ble jeg tatt imot av datteren min og hennes kolleger. En 
sa: «Han så litt pjuskete ut!» Det var det jeg var. På stasjonen fikk jeg 
ligge på en sofa og hvile litt, og fikk litt å drikke. Etter et par timer ble 
jeg kjørt hjem til datteren min og ble der et par dager.

- Mens dette pågikk, begynte nyhetene fra Utøya å rulle over TV- 
skjermen, men jeg var i sjokk og klarte ikke å ta dette inn over meg. 
Det bare raste forbi og det tok flere dager før jeg forstod hva som 
hadde skjedd på Utøya.

Toms far og bestefar var begge i politiet – faren ble pensjonert som politiavdelingssjef, 
bestefaren som politioverbetjent – begge ved Tønsberg politikammer.

Tom Brunsell var i Høyblokka da det smalt 22. juli – høyt oppe (10. etasje) og på 
venstre side mot Y-blokka.

- I denne situasjonen var Justisdepartementet usedvanlig rause og 
imøtekommende for alle behov ansatte hadde. Det ble rask opprettet 
et telefonnummer vi kunne ringe for å få all mulig helsehjelp. Vi fikk 
gunstige ordninger for å få erstattet klær og annet. Jeg berømmer 
Justis.

Høyt oppe og ute på siden
- Det har gått 7.5 år siden dette skjedde. Når jeg nå tenker tilbake 
er jeg lykkelig over at jeg kom fysisk så vel som mentalt uskadet ut 
av dette. Når jeg først var midt oppe i det, så var jeg på et sted som 
beskyttet meg mot i bli fysisk skadet – altså høyt oppe og langt ute på 
siden, med to «reddende» faktorer.

- I årene som har gått har jeg forsøkt å legge dette bak meg. Vi kom 
oss inn i arbeidsmodus. Vi flyttet opp til Nydalen, og det gikk seg til i 
tur og orden. Jeg har gradvis lagt 22/7 bak meg, og har pr. i dag ikke 
noen skader eller lyte på bakgrunn av de alvorlige hendelsene.

Bli med i PPF!
Den 1. september 2017 – på dagen 40 år etter at han begynte i et  
tremåneders vikariat som politifullmektig på Hamar – gikk Tom  
Brunsell over i pensjonistenes rekker. Han er nå 68 år, og lever  
«herrens glede dager» i Asker. Han fyller dagene med frivillig arbeid, 
og har stor glede av sitt medlemskap i Politiets Pensjonistforbund - PPF.

- Skriv, sier Tom, skriv at flere jurister må melde seg inn i PPF. Her er 
det godt å være; her er det ingen brannalarmer! Men mange hygge-
lige tidligere kolleger å treffe og være sammen med. Det kan ikke 
regnes opp i kroner og øre!

Tom ble reddet av gong-gongen
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Pensjonistforbundet går inn i sitt 67 år og representerer mer 
enn 250 000 alderspensjonister sammen med SAKO, som 
består av pensjonist-organisasjoner hovedsakelig fra stats-
sektoren.

På vårt landsmøte i juni fattet vi bl.a. vedtak om nytt politisk  
handlingsprogram  etter forslag fra bl.a. SAKO som Politiets Pensjonist- 
forbund (PPF) er medlem av. Vi har fått PPF-forbundsleder Bjørn Egeli 
inn i styret vårt, og gjennom det styrket det løpende samarbeidet.

Selv om Norge er et av verdens beste land å bo i, og levealderen 
stadig øker, blir dette i samfunnsdebatten gjort til et problem og 
ikke det det egentlig er: et vell av muligheter. Derfor gjenspeilt for-
slagene, debattene og vedtakene under landsmøtet behovet for at 
vi i fellesskap klarer og snu dette slik at eldre mennesker ikke skal 
få skyldfølelse for at de er en kostnad for kommende generasjoner. 
Vi har tross betalt skatt, trygdeavgift, pensjonsavgift og bidratt til å 
drive samfunnet gjennom lønnet arbeid og innsats i den frivillige 
sektor, og mange som har helse og overskudd fortsetter med dette 
inn i pensjonisttilværelsen. For å underbygge dette har vi sammen 
med Fagforbundet fått laget en utredning som en motmelding til 
de siste regjeringenes Perspektivmeldinger.

Landsmøtet sa at alt som finnes av aldersdiskriminering, må vi 
sette søkelyset på og få fjernet. Den viktigste og største saken 
for oss er å fjerne aldersdiskrimineringen ved å gi oss tilbake  
forhandlingsretten av alderstrygden i Folketrygden. Nå har vi på 
fjerde året på rad opplevd at pensjonen vår underreguleres i forhold 
til prisutviklingen. Vi vil bli tatt med det samme alvor og respekt 
som de yngre, og samtidig få lov til å ta ansvar for utviklingen av 

Norske pensjonister har 
ingen grunn til  skyldfølelse
Av Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet, Norge

vår egen økonomi, som man gjør i Landbruks-
oppgjøret. Vi må få fjernet indekseringen og 
ta utgangspunkt i gjennomsnittslønnen - og ta 
grep for de som har minst.

Men vi ser jo også et stort behov for å delta  
i trepartssamarbeid for å møte og løse de  
andre behovene som en høyere levealder  
skaper. De fleste av oss lever hele livet uten å 
trenge hjelp, men alt som skjer rundt ellers er 
konsekvenser som ikke nødvendigvis berører  
de yngre på samme måte. Da må vi påvirke  
politikken gjennom vanlig organisatorisk  
arbeid, og særlig gjennom eldrerådene.

Utviklingen av offentlig sektor har vært pre-
get av store reformer de siste 20 årene. Omlegging fra forvalt-
ning til konkurranseutsatte bedrifter, Sykehusreform, NAV reform, 
Kommune- og regionreform og Politireform bare for å nevne noe. 
De har kommet med løfter om mer effektivitet bedre kvalitet og 
større tilgjengelighet for innbyggerne, men når de virkelige konse- 
kvensene åpenbarer seg kommer fakkeltogene og det folkelige 
engasjementet. En fellesnevner for tilgjengelighet er ofte digitale  
løsninger, samtidig som man sentraliserer muligheten for fysisk 
oppmøte og kortere åpningstider. Dette rammer spesielt deler av 
den eldre befolkningen. Derfor krever vi en digitaliseringsreform 
som gjør det mulig for flest mulig å kunne bruke dette redskapet 
som vi på alle områder blir mer og mer avhengig av.

Mange opplever også Politireformen som en økt utrygghet ved 
at den fysiske avstanden til politiassistanse øker. Gjelder dette  
spesielt eldre, ja så har vi et ansvar å finne løsninger på det.

Skal landsmøtets mål om et samfunn uten aldersdiskriminering bli 
en realitet, så er det opp til oss mens vi enda kan delta og bidra. 
Det er selvsagt langt flere saker hvor vi pga. alder blir forskjells- 
behandlet og diskriminert. Siden de fleste av oss skal leve like 
lenge som pensjonister som yrkesaktive, må vi ta høyde for det 
gjennom hvordan vi organiserer oss for å ivareta interessene våre.

Det gjør vi gjennom samarbeidet vårt men målet må være en enda 
sterkere og tettere organisering som styrker gjennomslagskraften 
både på lokalt regionalt og nasjonalt nivå. Ved å organisere oss for 
å benytte den erfaringen, engasjementet og kunnskapen i hele 
vår medlemsmasse, vil vi kunne med å ta vår del i det å forme et 
aldersvennlig samfunn ut fra våre behov og ønsker.

Jan Davidsen er også midt blant 
medlemmene i Politiets Pensjonistforbund.
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Mandag 24. september møttes 19 spente og reiseklare pensjonister  
fra Politiets pensjonistforening Sør-Trøndelag på Trondheim luft-
havn Værnes. En fem dagers tur til Østerled mot elven Daugvas 
utløp i Østersjøen, og Baltikums største by, og Latvias hovedstad 
Riga skulle oppleves. 

Turen var cirka et halvt år i forveien tilrettelagt fra Vega Reiser AS. Turen 
startet egentlig allerede i april under et medlemsmøte i foreningen hvor 
en representant fra Vegareiser fortalte om Rigas mange turistattraksjoner.  
Allerede samme kvelden var påmeldingslista såpass lang at turen ble  
bestemt. Også medlemmer fra Nord-Trøndelags politipensjonistforening 
ble invitert. To medlemmer tegnet seg på turen. Etter en fantastisk vær-
messig sommer i Norge, var det fint å glede seg til Rigaturen i slutten av 
september måned.

Riga har en geografisk beliggenhet som bare krever 1 time og tretti minutter 
med direktefly fra Trondheim. En perfekt start for en spennende uke.

Vi skulle bo fire netter på Radisson Blu Latvija. Et moderne flott hotell som 
ligger en gangavstand for alle severdigheter i Riga by. Etter å ha sjekket inn 
på hotellrommet møttes vi til en spasertur med guiden. Allerede på denne 
førsteturen fikk vi se byens stilarter med, blant annet Art Nuveeau-stil og 
mange hus fra middelalderen.

Fortsatt, til tross for at høsten var godt i anmarsj, kunne vi se parkene med 
flotte frodige blomster. Man fikk en god fornemmelse om at vi befant oss 
i en vakker by.

Men Riga fremstår også som en moderne by med elementer som andre 
europeiske hovedsteder, og ikke minst medlemskap i EU har.

Under spaserturen var det selvsagt også lagt inn tid til et måltid, og ikke 
minst vårt første møte med Riga Balsam må nevnes. En drikke som skulle 
forfølge oss med tette mellomrom utover uken. Et veldig sterkt og hyggelig  
bekjentskap.

Tirsdag
Alle våknet tirdagen til et vakkert skue gjennom hotellvinduet mot 
det «gullmalte» taket på Riga Ortodokse Katedral, omgitt av flott tre- 
beplantning og blomster. Alle bodde i 11 etasje og hadde store deler av 
byen i sin utsikt med utallige flotte bygg og velfriserte parker.

Tirsdagen kjørte vi med buss mot den Litauiske grensen, nærmere bestemt 
til Rundale Palace. En busstur på cirka 1 og en halv time, (cirka 8 mil.) Til 
denne turen var det innleid en lokal guide som snakket veldig godt norsk. 
Takket være denne guiden fikk vi også formidlet utrolig mye historie som 
landets befolkning har lidd mye under. Vi skjønte etter hvert at vi hadde 
vært svært heldig med valg av guide. 

Soloppgang i Riga for politipensjonister fra Sør-Trøndelag
Vi fikk en grundig og svært interessant innføring i palassets historie fra 
1457 og fram til i dag. Palasset er i dag en av de største turistattraksjonene  
i Latvia. Det består av 138 rom, med originale takmalerier og møbler. 
Utenfor bygningen er det anlagt en fantastisk hage med utrolige velholdte 
trær, blomster og busker. Palasset som er et museum brukes i dag også 
som bolig for spesielle gjester som utenlandske statsoverhoder.

Onsdag
Onsdagen var avsatt til å utforske Riga til fots med vår guide. Under gå- 
turen fikk vi se Jugendbyen, Gamlebyen og Zepperlinerhallene. Turen  
endte på en historisk Pub fra 1293. Den originale Riga Balsam fra 1752  
fikk nok en gang luftet korkene.

Torsdag
Programmet på torsdagen var åpent, alt etter den enkeltes ønsker og  
interesse, enten for shopping, museumsbesøk eller tur med guiden til  
Jurmala, et badested som selvsagt tiltrekkes mest av turister på sommers 
tid med sin lange sandstrand på 33 kilometer.

Noen avla KGB-huset, Corner House, (museum) et besøk. Et gufs fra  
tiden da Latvia var okkupert av Sovjet-Unionen i 50 år. Den beryktede, og 
fryktede bygningen fremstår slik den gjorde under okkupasjonstiden. Etter 
rundtur i bygningen med en svært engasjert guide var det sterkt pregede 
pensjonister som forlot bygningen. Guiden hevdet at to generasjoner av 
Latvias befolkning ble utryddet under denne perioden.

Torsdagskvelden var avsatt til middag på Lido Recreeation Centre.
Et fantastisk hus som er kjent for sin størrelse bygd i massivt tømmer i tre 
etasjer, designet på gamle tradisjoner, og med en tilliggende fornøyelses- 
park for barn. Men mest av alt er Lido kjent for fantastisk god lokal mat, og 
har noe å tilby for enhver smak.

God og mett, og full av inntrykk etter 4 døgn i Riga hadde vi en siste  
samling på hotellets bar og restaurant. Det var stor enighet om at det 
hadde vært en svært vellykket tur i Østerled. En ting som spesielt ble 
fremhevet var hvor greit det er å reise på tur med guide. Opplevelsene blir 
langt flere og bedre.

At man opplever mye mer med et godt tilrettelagt program sammen med 
en god guide var et faktum.

Fredag
Fredagen ble en rolig formiddag etter en god frokost på hotellet. Inn- 
trykkene fikk litt tid til å synke inn.

Omkvedet var at tiden hadde gått svært fort, og  at alle var full av inn-
trykk og gode opplevelser.  På alle måter en svært vellykket tur for politi- 
pensjonistene fra Trøndelag.

Takk til Rigas gjestfrihet, og til alle som deltok på turen og bidro til  
minnerike dager. Riga kan på det aller sterkeste anbefales til alle som leser 
dette leserbrevet.

Foreningen er allerede i gang med å planlegge neste utenlandstur, - etter 
samme lest.

Vi ser for oss at en utenlandstur i året kan være et godt alternativ for felles 
opplevelser i foreningen. Å samles til felles turer, felles måltid og med litt 
blandet program for enhver og alle, ispedd noen timer på egen hånd er 
utvilsomt svært sosialt og hyggelig måte å oppleve nye steder på.
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I regi av Stiftelsen Hieronimus i Bergen har stiftelsen i mange år 
vært ansvarlig for gjennomføring av kurs, rettet mot kvinner som 
har vært utsatt for Vold i Nære Relasjoner.

Hvem melder seg på slike kurs? Det er kvinner som blir utsatt for vold i 
nære relasjoner og i hovedsak snakker vi om ekteskap og samboerskap og 
at volden utføres av partneren. 

Vold er slag og spark konsekvent rettet mot kroppen for å utrette skade. 
Videre er det psykisk vold, som bryter ned offeret, helt til hun føler at hun 
bare er en belastning for familie og samfunnet. I denne volden er seksua-
lisert vold en gjenganger.

Det hele startet opp i 2000, da lederen av Hieronimus Eva Rognvik, ble 
oppmerksom på et mediakjør mot undertegnede. Det begynte med at jeg 
uttalte «kvinner burde bli mere selektive ved valg av partner», «enslige 
kvinner burde tenke egen sikkerhet, før de etter fest og kanskje litt beruset 
og alene, bega seg på hjemvei», «ikke gå gjennom parker og på steder 
med liten trafikk», «ikke ta piratdrosje, i hvert fall alene», «ikke kle deg 
utfordrende, fordi dette kan misoppfattes av mange menn», «ikke bli med 
hjem til en mann hun traff første gangen på restaurant, dersom hun ikke 
ønsket sex, kun 1% av mennene ville virkelig vise dem frimerkesamlingen 
sin, de andre 99% ønsket sex». «Kvinner burde skygge banen første gang 
partneren brukte fysisk makt mot dem!»

Mine uttalelser var ment som gode råd, og jeg vil betegne dem som HMS i 
privatlivet – og er ikke noe annet enn de samme råd jeg har gitt til mine egne 
døtre. I ettertid er faktisk slike råd gjentatt fra andre toppledere i politiet.  
Imidlertid ble dette slått opp av journalister, helst kvinnelige, som  
betegnet meg som mannssjåvinist og kvinneforakter! Dette til tross for at 
jeg presiserte, at uansett hendelser, så var det alltid forøverens skyld, aldri 
offeret.

Det handler om 
vold i Nære Relasjoner
Av Harald Andersen, tidligere politiinspektør, Bergen

Eva Rognvik oppfattet imidlertid mitt poeng som positivt for kvinner. Hun 
tok kontakt og spurte om jeg ville være med å kurse kvinner som hadde 
vært utsatt for vold i Nære Relasjoner, et område det var etter hennes 
mening var stor behov for. Jeg sa straks ja og fikk med meg to erfarne psy-
kologer, Kari Lossius og Nina Andresen fra Bergensklinikkene. Vi produserte 
et opplegg, og Hieronimus sto som arrangør. Hvert år siden 2001, har vi 
gjennomført slike kurs. Hittil har over 300 kvinner deltatt på våre kurs, og 
vi har ikke fått en eneste negativ tilbakemelding, snarere tvert imot.

Hieronimus og jeg har tatt initiativet til å starte kurs både i Bergen, Oslo 
og Stavanger. Haugesund kan bli den neste neste byen der startes kurs. 
I Stavanger er det pensjonert lensmann Ingrid Eik, som styrer butikken 
sammen med en psykolog, etter samme lest som våre kurs i Bergen.

Vi kurser etter eget opplegg og etter egne erfaringer - og alt etter  
deltakernes behov, trekker vi inn eksterne foredragsholdere fra politiet,  
barnevern, krisesenter og advokater.

Kurstedet er av praktiske og nødvendige årsaker hemmelig, vi har aldri 
hatt alvorlige problemer med gjennomføring av kurs.

Kursene er lagt opp som hjelp til selvhjelp og varer i 12 uker, en dag i uken 
á 2 timer. Når et kurs er avsluttet, anbefaler vi deltakerne om fortsatt å 
komme sammen til faste kvelder, og har de problemer under kurset eller 
etter avsluttet kurs, forsøker vi alltid å hjelpe. Det dreier seg om hjelp til 
selvhjelp for bedre livskvalitet.

Vi som er kursledere merker en stor forskjell på deltakerne fra første  
kursdag til vi avslutter. Normalt ankommer deltakerne usikre den første 
kurskvelden. Egne erfaringer og problemer har de slitt med over lang tid 
og alle er usikre på om dette er noe for dem. De samme deltakerne er 
etter avsluttet kurs, helt andre mennesker. De er da kvinner med mer kraft 
og styrke, bevisste og målrettet, samt med fokus på egen situasjon.

Hieronimus fører ikke registre over dem som har deltatt, derfor har vi 
ingen mulighet til eksempelvis å få gjennomført en samling, for så å få 
vite hvorledes det har gått med den enkelte. Imidlertid får vi en rekke 
henvendelser fra tidligere kursdeltakere, som har takket oss for at vi hjalp 
dem til å bli kvitt et helvete de levde i, samt fått anledning til meget bedre 
livskvalitet.

Hieronimus har fått noe økonomisk støtte fra kommune og Justisdeparte-
mentet, til gjennomføring av kursene. Imidlertid vil jeg våge den påstand, 
at hverken kommunene eller Justisdepartementet har hatt vilje til å sam- 
arbeide skikkelig med Stiftelsen og gi dem den støtten de virkelig  
fortjener. Den økonomiske støtten til gjennomføring er omtrent den  
samme som den var da vi startet opp i 2001. 

Bare det å kunngjøre våre kurs, er i dag kostbart om vi skal bruke pressen. 
Vi begynte med en «flyer» som vi delte ut og slo opp. En boktrykker ønsket 
å hjelpe oss og vi fikk gratis produsert flotte brosjyrer, som vi i dag bruker. 
Når man får statlige midler skal det føres regnskap og dette skal revideres. 
Bare den utgiften tar omtrent halve tildelingen.

Harald Andersen står på for de svake - og bruker sin lange politierfaring som pensjonist.



og offerets familie også involvert. Mange barn får store problemer, noen  
makter aldri å kvitte seg med problemene. En rekke av barna blir rusmisbrukere.  
Derfor vil jeg våge den påstand: Det å gjennomføre et slikt kurs som  
Hieronimus gjør, er for en kommune, ett fylke og stat en meget god  
investering.
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Tirsdag 11. september 2018 møtte vi 28 pensjonister fra  
Politiets Pensjonistlag Nord-Trøndelag opp utenfor Namsos nye 
politihus i strålende sol og varmt høstvær. Vi kom fra Stjørdal i 
sør og fra Grong i nordøst, så styret i pensjonistlaget var godt 
fornøyd med oppmøtet.

Politistasjonssjef Stein Erik Granli tok godt i mot oss og orienterte om 
byggeprosess og om areal, innhold og bruk av bygget. Videre var vi 
innom endringsprosesser og omstilling i politiorganisasjonen, og Granli 
fikk mange spørsmål fra tilhørerne om organisering og om politiets 
oppgaver i forbindelse med «Nærpolitireformen».

Vi fikk inntrykk av at noe fungerte bra, men at det fortsatt var  
utfordringer, som de ansatte var spent på om de klarte å finne gode og 
tilfredsstillende løsninger på i fortsettelsen.

Vi fikk på slutten av besøket omvisning i politihuset, og inntrykket vi 
satt igjen var at bygget var hensiktsmessig ut fra behov, med lyse og 
trivelige kontor og gode fargenyanser i oppholdsrom/pauserom. HMS 
krav var tatt hensyn til i de rom der slike ting er nødvendig og viktig.

Jeg kunne fortelle mye om den volden vi får høre om og skal forsøker å 
gi hjelp i forhold til. Mange groteske hendelser, som f.eks. en gravid kvin-
ne som ble beordret ned på gulvet på rygg i 6. måned og partneren som  
hoppet på hennes mage og på den måten tok livet av fosteret. Han ble aldri 
anmeldt! 

Hvem utfører vold? Forøverne finnes i alle aldre og i alle yrker. Han kan 
mange ganger betegnes som psykopat. Han er som regel godt likt av  
naboer, fungerer godt på jobben og merkelig nok - offeret forsøker å skjule 
det som skjer i hjemmet for sin familie og sine venner. Hun har fått en 
skyldfølelse. Forøverne finner vi over alt, i alle samfunnslag, faktisk også 
blant politifolk.

Faktum er at over 200 kvinner er drept av sin partnere siden vi startet opp 
våre kurs. VG hadde sist år et oppslag med bilder av ofre, der ektemann, 
samboer eller partner var forøver.

Til slutt vil jeg påpeke at vold i nære relasjoner gir mange konsekvenser. 
Ikke bare for det mennesket det primært går utover, men oftest blir barn 

Politistasjonsbesøk og lokalhistorieforedrag 
fenget pensjonistene i Nord-Trøndelag

Politistasjonssjef Granli fikk overlevert blomster og Politiets Politi- 
pensjonistforbund sin vimpel som takk for at han tok i mot oss og  
veiledet oss gjennom besøket på en fin måte.

Så gikk turen til Ullvaren kafé, som ligger i Namsos sentrum. Der spiste  
vi grytebuffet med tilbehør og praten satt løst og folk koste seg og 
var sosiale. Lokalhistoriker og lokalpatriot Gunnar Hojem fortalte 
oss om Namsos historie fra midten av 1800-tallet, 1. verdenskrig,  
mellomkrigstida, 2.verdenskrig og i årene frem til i dag. Hojem er  
utrolig kunnskapsrik på historie og gode fortellinger, så foredraget med 
ham var utrolig interessant.

Foredragsholder Gunnar Hojem fikk også overrakt blomster for sitt bidrag.

Alle deltagerne gav uttrykk for at de hadde trivdes på turen og at opp-
legget hadde vært vellykket.
  

Bente Markhus

Kurs for kvinner som lever i voldsforhold 
høst 2018.
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Politiets Pensjonistforbund (PPF) 
vedtok ny handlingsplan for lands-
møteperioden 2017–2019 på Lands-
møte 30.5.–1.6.2017. Under punkt 
2.2 prioriterte mål pålegges for-
bundsstyret å drive informasjons-
arbeid blant annet gjennom web-
siden www.politipensjonisten.no.  
Videre skal forbundsstyret kvalitets-
sikre hjemmesiden.

Forberedende møter i Forbunds-
styret
I forbundsstyremøte den 19.9.2017  
ble det opprette en arbeidsgruppe  
bestående av forbundsleder, forbunds-
sekretær og redaktør som skulle ut- 

arbeide et forslag til mandat til neste styremøte den 16.11.2017.  I dette  
møtet ble mandatet vedtatt og det hadde følgende hovedpunkter; 
1. Hva slags informasjon skal vi kunne finne på nettsiden
2. Hva skal være åpen informasjon, kontra kun for medlemmer 
3. Hvordan strukturere siden, slik at det er enkelt å finne nødvendig  
 informasjon
4. Organisering av arbeidet
Arbeidet ledes av forbundssekretæren.

Prosjektplanlegging

Styringsgruppen
Forbundsstyret har utgjort styringsgruppen som har vært ledet av forbunds- 
leder Bjørn Egeli. I de styremøtene som har vært i pro-sjektperioden, har  
prosjekt ny hjemmeside hvert en fast sak. Forbundsstyret har da trått inn i 
rollen som styringsgruppe for prosjektet.

Arbeidsgruppen
Leder av arbeidsgruppen Magne Rustad, fikk etter henvendelse til Politiets  
Fellesforbund (PF) om bistand til arbeidet, Liselotte Kris-toffersen med i  
arbeidsgruppen i tillegg til Oddbjørn Olsen og Kjellaug Røgler fra forbunds-
styret. Liselotte er tidligere webredaktør i PF og er nå kommunikasjons- 
ansvarlig i PF. Hun har bl.a. vært med i arbeidet med å fornye PF hjemmeside 
to ganger, den siste hjemmesiden ble lansert senhøstes 2017. Gjennom dette 
arbeidet har hun bl.a. tilegnet seg kontakt med flere tilbydere, en erfaring vi 
har dratt meget god nytte av.

Referansegruppen
Styringsgruppen opprettet en referansegruppe etter forslag fra arbeids- 
gruppen. Arbeidsgruppen vurderte sammensetningen av referanse-gruppen 
ut fra hva den antok at ville gi mest nytte for prosjektet. Etter en nærmere 
vurdering kom gruppen kommet frem til å benytte samtlige lokallagsledere  
samt redaktøren av Politipensjonisten som referansegruppe. Grunnen til  
dette valget var at ved å henvende seg til lokallagene, så kunne den enkelte 
leder henvende seg til sine medlemmer, noe som igjen la grunnlag for å  
skape et bredt enga-sjement om hva en hjemmeside bør være for PPF.

Metodikk og avgrensning
Med bakgrunn i Liselottes nylige erfaring med publisering av ny hjemmeside 
i PF, så vi det ikke som nødvendig å gjennomføre in-tervju med tilbydere, 

PPF er i den digitale verden med hjemmeside
og FB-side med moderne utstyr og flott design 
Av forbundssekretær Magne Rustad

men vi valgte å gå den runden for å kunne vurdere eventuelle forskjeller 
i leveransene og dermed gjøre oss tryg-gere i anbefalingen av valg av til-
byder ovenfor beslutningstaker. Vi valgte å ta kontakt med et enkeltmanns- 
firma og et større firma som begge har god kompetanse innen web- 
design og teknisk oppbygging. I tillegg har vi vært i kontakt med nåværende  
leverandør. Arbeidsgruppen har også sett på forskjellige sammenlignbare 
hjemmesider, jobbet med skisser til moduler og menyvalg og utarbeidet krav-
spekk til tilbyderne.

Intervjuene ble gjennomført av Magne og Liselotte den 4.1.18 og den 31.1.18 
hos PF. Arbeidet trakk seg ut grunnet sykdom hos en av tilbyderne. Etter beste 
evne vurdert vi kvalitet, egnethet for oppgaven, gjennomføringsevne, service-
innstilling, support og pris.

Parallelt med dette har arbeidsgruppen jobbet med vurderinger av hvilke opp-
gaver gruppen kunne utføre for å holde kostnadene på et lavest mulig nivå. 
Vi kom fram til at vi kunne gjøre en stor del av arbeidet selv ved å fjerne det 
som skal vekk fra hjemmesiden og ved å skrive og legge inn alt det nye. På 
spørsmål fra oss, gjorde tilbyderne det klart at denne delen av arbeidet ville 
medføre store kostnader dersom de skulle utføre den. 

Gruppen har vurdert valg av design, gått igjennom dagens innhold og  
arbeidet med hvordan innholdet bør organiseres og hva det bør være. De 
andre pensjonistorganisasjonenes hjemmesider ble googlet og vurdert og 
innspill fra referansegruppen ivaretatt. Gruppen har vurdert hva det kan være 
hensiktsmessig å lenke videre til PF sine hjemmesider. Fordelene med dette 
er først og fremst at felles avta-ler etc. oppdateres på et sted. 

Gruppen har lagt til grunn at logo ikke skal endres og at den nye hjemme- 
siden skal bygges opp fra en plattform, ikke skreddersøm, for å spare  
kostnader. Tilbydere og arbeidsgruppen har vært enige om at en ny hjemme- 
side må være responsiv, dvs. at den automatisk tilpasser seg mobil og nett-
brett. Vi har videre satt som krav at vi må kunne hente ut opplysninger om 
hva medlemmene klikker seg inn på, og alle tilbyderne pekte her på google 
analytics som det rette verktøyet. Vi har også vært opptatt av langsiktighet 
ved å stille krav om at vår hjemmeside enkelt kan overføres til annen leveran-
dør om det skulle bli aktuelt. 

Tre tilbydere ble kontaktet og intervjuet. I tråd med arbeidsgruppens inn- 
stilling valgte styringsgruppen Internett Studio AS og det ble vedtatt en øvre 
budsjettramme på kr. 100 000. Fremdriftsplan ble lagt med ferdigstillelse av 
prosjekt satt til 1.4. og med driftssetting satt til 2.5. Mellomperioden ble satt 
av til pilotdrift og justeringer, inklusive ivaretakelse av tilbakemeldinger etter 
lederseminaret 24. – 26. april. 

Gjennomføring
PF har fasilitert arbeidsgruppen både med lokaler og bespisning, og har i 
gjennom hele prosjektet vært svært imøtekommende på våre behov og  
ønsker. Liselotte var sterkt deltakende i arbeidet før opplæringen begynte,  
i det videre arbeidet har hun vært en viktig rådgi-ver og innspiller.  
Øystein Thune har stått for opplæringen, som har gått over 5 korte dager; 
14.3., 4.4., 18.4., 2.5. og 27.5.18. Det siste møte var et erfaringsmøte hvor  
arbeidsgruppen oppsummerte spørsmål og problemstillinger etter den  
første tids pilotdrift. Thune har i tillegg til kontrakt arbeidet med bildedata- 
basene shutterstock.com og istock-photo.com og valgt ut bilder derfra. Han 
har på vår forespørsel også laget en modul kalt styreweb, slik at styret har et 
felles arkiv siden vi ikke jobber i nettverk.

Magne Rustad.
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Prosjektleder har jevnlig lagt frem status i prosjektet og forhold til avklaring  
for styringsgruppen i møter underveis i prosjektet. I tillegg har det blitt  
rapport skriftlig mellom møtene. Arbeidsgruppen har hatt 5 møter med  
leverandør og vi har hatt kontakt med refe-ransegruppen og tatt hensyn til 
alle innspill så langt vi har maktet.

Facebook
Liselotte har gjennom hele prosjektet anbefalt sterkt at PPF åpner egen  
Facebook side. Bakgrunnen for det er at en stor andel av pen-sjonistene er 
på Facebook og det er et medium som det er lav terskel for å kommunisere 
på. Det er viktig for PPF å bidra på den so-siale arena for medlemmene, 
så derfor ble det opprettet en Facebook side Politiets Pensjonistforbund den 
27.6.18 hvor medlemmene uformelt kan informere hverandre om aktivi- 
teter med mer. Vi har orientert om at vi er på Facebook på vår hjemmeside 
hvor vi også kort har beskrevet hvordan vi tenker oss den brukt.

Driftssetting og kostnader
Den nye hjemmesiden ble satt i drift den 2.5., uten komplikasjoner. Totale  
utgifter inklusive møteutgifter ble kr. 84 138. Driften av hjemmesiden  
ivaretas av Magne og Oddbjørn med Bjørn som ansvarlig redaktør. 

Hjemmesiden skal i tiden fremover være levende i den forstand at justeringer 
kan foretas når det blir vurdert som hensiktsmessig. Medlemmene oppfordres 
til å bruke hjemmesiden og gi tilbakemelding på hva som er nyttig og hva 
som savnes. Målet er at den skal gi nyttig informasjon om PFF`s politiske 
virksomhet, Pensjonistnettverket, medlemsfordeler herunder forsikring- og 
bilavtale mv, 

Det var en særdeles hyggelig gourmetkveld for medlemmene i Asker og Bærum PPL i slutten av 
september! Jørn-Kr. Jørgensen holdt foredrag om våre kolleger som satt fengslet i Stutthof under 
krigen, etterpå var det vin og ostemeny. Leder av laget Tom Søreide og styremedlemmene Aud 
Gran og Sissel Vedeler

Justismuseet (tidligere Norsk  
rettsmuseum) er Norges  
nasjonale museum for  
justissektoren. Det ble opp-
rettet i 2001 og ligger i 
bygningen til det tidligere 
Kriminalasylet i Trondheim. 
Museet vil nær framtid ta i 
bruk Det Militære Sykehus 
og vaskeribygningen, som 
vil bety en betydelig ut- 
videlse av bygningsmassen. 

Utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og 
fram til i dag. Museet har til oppgave å ivareta gjenstander og doku-
mentasjon av virksomheten i justissektoren. For å ivareta oppgaven som 
museum for hele landet, skjer 1/3 av formidlingen på Kalvskinnet, 1/3 
i form av landsdekkende vandreutstillinger og 1/3 på nettet. Direktør for 
Justismuseet er Brynja Björk Birgisdottir. 

Justismuseet er en alminnelig stiftelse med et styre på inntil ti personer. 
Ett medlem oppnevnes etter forslag fra Domstoladministrasjonen, ett et-
ter forslag fra Trondheim kommune, ett etter forslag fra Norges teknisk- 
naturvitenskapelige universitet (NTNU), ett etter forslag fra Politidirekto-
ratet og ett etter forslag fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Styret utpeker 
selv ytterligere inntil fire medlemmer, hvorav minst ett skal ha muse-
umsfaglig kompetanse. Ett styremedlem utpekes av og blant de ansatte.

Styret har i dag 8 medlemmer. Disse ble valgt som styreleder og nestleder:
Styreleder: Tidligere stabssjef/politioverbetjent Magnar Skaret. 
Nestleder: Regiondirektør Jorid Midtlyng.

Det kan veldig ofte være lett å ha fokus på det 
man mangler i livet sitt. Alt du skulle ønske 
at du hadde, som du både ser og tenker at 
alle andre har. Bare det å skrive det gjør meg 
nesten litt trist.

Noen ganger kan det til og med føre til nega- 
tivt tankespinn, sammenligning og fokus på 
alt du vil bort fra. Da blir det nesten som å 
bevege seg mellom nåtid og fortid, med  
negativt fokus i en evig runddans. Noen ganger  
kan det være veldig vanskelig å «snappe» ut av det, spesielt hvis det er 
mye som er utfordrende i livet. 

En dame som gikk hos meg hadde i lang tid vært i dette tankespinn- 
moduset. Konsekvensen hadde gjort henne mer og mer redd som til slutt 
førte til angstanfall som var vanskelig å komme ut av på egen hånd (bare 
for å presisere, denne tilstanden krever mer enn takknemlighet).

Et godt verktøy når du har dager med fokus på det du mangler, kan være 
takknemlighet. Ha fokus på hva du faktisk er takknemlig for, for alle har 
NOE de kan være takknemlig for. Bare det at vi bor i et av verdens rikeste 
land med et helsevesen som tar oss i mot uansett hva vi gjør er jo en 
gode ikke så mange andre land har. 

Det å lage en takknemlighetsliste som kan hjelpe deg å huske på hva du 
har i livet ditt nå som er bra, er en fin måte å få en bedre følelse. Når du 
har en bedre følelse, så er det lettere å ha positive tanker og bevege seg 
mot å finne løsninger som kan gi deg det du ønsker i livet ditt, det som 
er positivt, det som gir deg kjærlighet og glede.

Trine Øfsti Bråten

Magnar Skaret formann i 
styret for Justismuseet

Takknemligheten kan være 
et godt verktøy

Gourmetkveld i Asker & Bærum

Magnar Skaret.

Trine Øfsti Bråten
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Året er 1960 og jeg er midlertidig konstabel før jeg ble aspirant. 
Arbeidsstedet var gamle Grønland politistasjon. Oppgavene  

besto for det meste i å ha fotpatrulje i området rundt stasjonen.  
Dette både natt og dag. Vinternatta kunne være både sur og kald, 
men ute måtte vi være. Som oftest gikk vi to sammen, men det 
hendte også at man måtte gå alene.

En natt, mens jeg befant meg på Vaterland bro, hørte jeg en hes  
kvinnelatter som nærmet seg fra Lakkegata. Hun var sammen 

med en mann, og da de passerte meg så og følte jeg smerten i  
øynene hennes. Hun var en av gatas løse fugler, og fra ansiktet  
kunne jeg ser at hun en gang hadde vært en vakker kvinne. Nå bar 
hun og klærne hennes preg av et hardt liv.

Dette øyeblikket gjorde inntrykk på en helt fersk konstabel, og 
jeg ble lenge gående og tenke på hvorfor hun ble slik og hva 

livet hennes som kunne ha vært annerledes. Derfor laget jeg den 
gangen, på stasjonens skrivemaskin, denne historien om Solveig.

Det er natt og storbyen sover.  Regnet, som hvirvler ned, danner 
et lyst slør under gatelyktene som klirrer svakt i vinden..

En ensom nattevandrer trasker gatelangs med hendene dypt i  
lommene. For å verne seg mot den sure vinden, er frakkekragen 

brettet godt opp. Han går uten mål mens han tenker på den gangen 
han var full av optimisme til livet. Et liv som skulle bli annerledes 

Det er vel bare ei gammal hore…
Av Eiliv Lønningen

enn det han den gangen trodde. Grunnen til at han gikk slik, var ene 
og alene hans kones skyld. Nå er det ti lange år siden  han ble gift. 
Et giftermål som han nesten hver eneste dag siden har forbannet.

Hans far, en av byens store menn, var nær ved å gå konkurs. For 
å rette på dette, var det at sønnen skulle gifte seg inn i den rike 

Hansen familien. Dette for å bringe familiefirmaet på fote igjen. Den 
gangen trodde han på faren, og på alle de lyse planene som han ble 
forespeilet. I natt forbannet han faren som bare hadde tenkt på sin 
sosiale posisjon.

Firmaet ble brakt på fote igjen, og alt var fryd og gammen. Det var 
bare en vesentlig ting, han elsket ikke sin kone. Han hadde aldri 

elsket henne. Hun var da vakker og attråverdig, men det hjalp ikke. 
Spesielt ikke når hun bare tenkte på seg selv, og hvordan hun tok 
seg ut for såkalte venner. Hennes to døtre og mannen kom i annen 
rekke.  I natt var hun på nytt ute på livet. Hvem hadde gleden av 
henne i natt?

Sommeren før giftermålet, ferierte han på Sørlandet sammen med 
studentvenner. På pensjonatet, som de bodde på, jobbet det ei 

ung og vakker jente. Solveig falt straks for hans sjarm og verdens- 
mine. I begynnelsen tok han henne som et sommereventyr. Men  
etter som dagene gikk, fikk han edlere følelser. Om kveldene rodde 
de lange turer i skjærgården. Om dagene, når Solveig hadde fri, kunne  
de ligge på stranden og slikke sol mens de utvekslet kjærlige ord.

Eiliv Lønningen er tidligere lensmann 
i bl.a. Øygarden, og var i mange år 
tilsatt i Oslo - og gjorde tjeneste ved 
Møllergata 19.
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Da oppbruddets time kom, ble det bestemt at hun skulle komme 
etter til hovedstaden.  Der skulle han skaffe henne jobb i farens 

firma, og så skulle de i løpet av vinteren forlove seg. Slik skulle 
det altså ikke gå. I begynnelsen brydde ikke faren seg om sønnens  
planer. Da han forsto at sønnen mente alvor, både truet og ba faren 
om at han måtte slå planen fra seg. Faren hadde nemlig for lenge 
siden bestemt hvem som skulle bli hans kommende svigerdatter.

Etter en tid var liksom episoden på Sørlandet kommet litt på av-
stand, og han gikk med på farens plan. Giftermålet ble bestemt, 

og sjefen skulle få sin etterlengtede svigerdatter. Han skrev et langt 
brev til Solveig, men fikk aldri svar. Da høsten kom, giftet han seg til 
beste for firmaet og seg selv trodde han. Skjebnen ville imidlertid 
noe annet.

Nå gikk han her og småfrøs og forbannet både seg selv og  
verden. Han kom til ei bro, der han stilte seg med ryggen 

mot rekkverket. Den skitne lukta fra elva nesten bedøvet han. 
Men han sto der, sto der for en måte å pine seg selv. Det bare 
hjalp ikke. Minnene strømmet enda sterkere på han. Han husker 
så godt den gangen han igjen så Solveig. Det var en kveld der 
han og kona sto og ventet på drosje etter et såkalt coktailselskap. 
Hun så ikke de, men han kjente henne igjen der hun i sine loslitte 
klær hastet forbi de. Seinere fikk han høre av venner fra sørlands- 
turen, at hun var blitt fast gjest på «Stripa». De forsto ikke hvorfor, 
men han visste svaret. Det var han og ingen andre, som hadde øde-
lagt den vakre sørlandsblomsten. Hun som den gangen hadde gitt 
han det mest dyrebare hun hadde – nemlig seg selv.

Mens han sto slik og stirret framfor seg, hørte han plutselig en 
hes kvinnelatter i det fjerne. Latteren kom nærmere. Det er vel 

bare ei gammel hore, som er ute og mosjonerer seg – tenkte han.  
Fra en av sidegatene så han en kvinne og en mann komme mot 
seg. De gikk midt i gata. Der var ingen trafikk, så de fikk gå i fred.  
De hadde visst bruk for hele gata også. De kom mot broen, og han 
glemte for en stund sine triste tanker. Forbannede snyltere tenkte 
han. Det er slike vi hederlige mennesker betaler skatt for, til opphold 
på kuranstalter og videre.

Da disse to lystige nattevandrerne kom nærmere i lys fra gate- 
lykta, kvapp han plutselig til. Hadde han ikke sett denne  

kvinnen før? Nå var hun tjafset på håret og med gråblekt ansikt. 
Likevel var det noe kjent. Var det Solveig?  Solveig -  slapp det ut 
av han. I det samme snudde hun seg mot ham. Jo, det var henne. 
Først ble hun stående med lutende skuldre og måpe. Det strie og 
skitne håret hang nedover og skjulte det en gang så vakre ansiktet.  
Plutselig rettet hun seg opp. Håret kastet hun tilbake og øynene 
ble store og apatiske. Hun begynte og le. Først hult men på samme  
tid hest som et mannfolk. Så ble latteren klarere og til sist  
hysterisk. Hennes ledsager rygget forferdet tilbake. Var kjæresten 
blitt gal? Mannen ved rekkverket ble også forskrekket. Redselen  
begynte å sige innover han. Solveig – forsøkte han, men hun fortsatte  
og le villere og villere. Det var som om det som hun hadde båret på 
i alle disse årene, fikk utløsing i denne latteren.

Nå begynte redselen for alvor å gripe han. Han forsøkte å løpe, 
men fikk det ikke til. Bena ville liksom ikke lystre. Han bøyde 

hodet og lot latteren skylle inn over seg. Denne anklagende latteren,  
som gikk han til både marg og bein. Etter en stund så han opp. 
Solveig sto der nå helt alene. Ledsageren var forsvunnet. Solveig – 
forsøkte han igjen, men latteren fortsatte. Da løp han. Han løp så fort 
beina kunne bære ham. Han snublet, men kom seg opp igjen. Han 
fortsatte – flyktende bort fra sin egen samvittighet. I bakgrunnen 
kunne han høre latteren. Den forferdelige latteren, som ble svakere 
og svakere.

Navneskiltet i Furtebua er Eilivs gamle som lensmann i Øygarden.

Eiliv Lønningen. Gamle Grønland politistasjon. Vaterlands bru med Akerselva rennende under.
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Redaktør av Politi- 
pensjonisten, Jørn-Kr. 
Jørgensen, har skrevet  
bok om Møllergata  
19 som er gitt ut i 
høst. I forordet skriver  
han: «Noen sene  
nattetimer i august 
1974 tilbrakte jeg som 
arrestant i kjelleren  
på Møllergata 19. 
Sammen med noen 
kamerater hadde jeg 

vært ute på byen. I Torggata var det noen som hadde sparket ned 
en søppelkasse. Sammen med en kompis løftet jeg søppelkassa 
opp og ville plassere den på stolpen den skulle henge på. Da kom 
Svartemarja; en politigrønn Volkswagen.

To uniformerte konstabler kom ut av bilen, og bort til oss gutter som stod 
der. - Hva er dette? - spurte den ene. Vi forsøkte å forklare, og kanskje 
jeg var litt mer rappkjeftet enn vanlig. - Var det deg? - spurte den ene  
konstabelen. - Ææææ... - Det var deg! Du får bli med her...

Så tok han fysisk tak i meg og plasserte meg bestemt inn i passasjer- 
rommet på bilen. Jeg forsøkte å forklare, men det nyttet ikke. Inn i bilen. 
Opp bakken til Møllergata 19, opp den store granittrappa med 2x7 trinn, 
inn hovedinngangen og inn i en celle til høyre. Kompisen min fikk slippe...

Etter en halvtime ble jeg hentet, og brakt inn til det jeg senere har for-
stått var vaktlederen. Jeg husker ennå at han het Mollestad. Han avhørte 
meg foran skranken. Navn? Født? Adresse? Og forklaring. Jeg forklarte, men  
politimannen trodde meg ikke. - Du får bli med her...  Det bar ned i kjelle-
ren. Jeg ble satt bak lås og slå, og husker ikke så mye mer. Tårene kom, og 
jeg ble sittende i en krok og tenke hva som nå ville skje. Men – jeg hadde 
ikke gjort noe galt. Det var ikke meg!

Den ene timen etter den andre gikk. Folk kom og gikk, ut og inn. Skrik 
og skrål. Men jeg var fortvilet, og hadde nok med mitt. Det var lang vei 
hjem, selv om det ikke handlet om mer en 15 minutter nordover med 
Sinsentrikken.

- Jasså, sitter du her? - hørte jeg plutselig en stemme si. Jeg så opp. 
Hmmm... Der stod det en nabo fra gaten hvor jeg bodde. En vaskeekte 
politimann i uniform. - Bare sitt, jeg skal sjekke.

Etter noen minutter kom han tilbake. - Kom! Politimannen tok meg med. 
Inn og ut av dører, og ut i bakgården. Der stod det en politibil. - Vi kjører 
deg hjem! Så gikk ferden gjennom stille Oslo-gater, opp Trondheimsveien, 
til venstre opp Helgesens gate og til huset hvor jeg bodde. Jeg ble sluppet 
av, og vi sa adjø. - Adjø, adjø!

Jeg er ikke i noen journal og ikke i noen protokoll. Hendelsen kom ikke på 
mitt rulleblad. Men jeg fikk en oppstrammer; sikkert i likhet med mange 
andre – ingen bot eller reaksjon. For meg er det greit nok. Jeg gjorde ikke 
noe galt, så kanskje jeg ble hørt, og at «nåde gikk for rett?»

Omtrent 45 år etter dette intermesso, sitter jeg og skriver boken om Møller- 
gata 19. Min opplevelse var enkel og liketil. Det finnes mange, mange 

Møllergata 19 – trøster og tyrann  
andre som har hatt langt verre møter med politiet på Møllergata 19 i både 
freds- og krigstid. Noe av dette forteller jeg om i denne boken. 

Det er selvfølgelig helt umulig å få med alt som har skjedd ved Møller- 
gata 19 siden sommeren 1866 frem til fraflyttingen høsten 1978, men jeg 
har forsøkt å gi et lite innblikk i hvordan det var, hvordan det utviklet seg 
organisasjonsmessig, og jeg har villet presentere noen av de personene 
som var med. Jeg har også dratt frem noen av sakene der jeg har funnet 
bakgrunnsmateriale for å kunne gjøre det. Den endelige og fullstendige 
historien om Møllergata 19 lar seg neppe noen gang skrive. Til det er 
materien for stor og for sammensatt, for mektig og for kompleks. Dette 
er min fremstilling; andre har kanskje sin. Det handler egentlig om to hus 
– en politistasjon og ett fengsel, med en «bakgård» i mellom. Begge gikk 
under navnet «Møllergata 19», «Nr. 19» eller «19». Alle visste hvor det var.

Jeg skulle gjerne ha skrevet om flere mennesker. Det er først og fremst  
enkeltmennesker på godt og vondt som i alle disse årene har utgjort Møller- 
gata 19s historie. Dessverre finnes det ikke gode nok arkiver, i hvert fall 
ikke som jeg har kommet over, til å fortelle om hvem som var hvem og 
hva som var hva. Det ser ut som om Oslo politikammer mangler store  
deler av sitt historiske arkiv, også på personalsiden. Noen mener et slikt 
arkiv er unødvendig; et synspunkt som avslører store mangler i den  
historiske forståelsen. Det er og blir mennesker og menneskeskjebner som 
skapte Møllergata 19. Noen har jeg klart å finne fram til. Det er mange 
mennesker, særlig under krigen, som led forferdelig på Møllergata 19. Mye 
i denne boken handler derfor om krigen, fordi Møllergata 19 var svært 
sentral i denne sammenheng.

Etterhvert som jeg har arbeidet meg gjennom historien, er det stadig  
kommet til nye momenter og opplysninger. Fra 1866 til 1978 har mye 
vært under forandring. Jeg har forsøkt å ta med noe av det viktigste, 
men også sett på noen spennende detaljer av historisk interesse. Det er  
detaljene som skaper helheten. En bok som går virkelig i dybden om Oslo 
politikammer, Møllergaten 19 og fengselsbygningen, vil kreve flere bind.

En leser kan fort få inntrykk av at jeg hopper frem og tilbake i tid. Det er 
forsåvidt riktig. Jeg forteller om sakene fra de startet til de fant en av- 
slutning, og om personene fra de første gang kom inn på banen til de på 
en eller annen måte ikke forsvinner ut - eller ikke er i politiets søkelys. Det 
gjelder derfor å lese «alt» for å få sammenhengen.

Boka om Møllergata 19 er full av ulike opplysninger og tall. Det er ikke 
uten videre lett å holde styr på alt dette, og det er et formidabelt arbeid å 
få det riktig på rett sted med korrekte tall og sifre. 

Jeg har vel 36 års tjeneste bak meg i Oslo politidistrikt. Da jeg begynte 
i mars 1982 og fikk kontor i 7. etasje, gul sone, med parkett på gulvet 
(!), var det fremdeles mange i jobb som hadde gjort tjeneste ved Nr. 19. 
Dessverre skrev få av dem historiske bøker, men mange fortalte mye fra 
tjenesten. Boken er et forsøk på å fortelle om noen av opplevelsene; i  
kollegialitetens «navn og ånd». Jeg har tatt alt materialet fra åpne kilder, 
og ingen hemmeligheter røpes. Bak i boken er det en litteraturliste med 
henvisning til bøker og dommer m.m. jeg har støttet meg til i skrive- 
prosessen.

Her vil jeg også slå et slag for norsk politihistorie. Det kan virke som om 
norsk politi fra både lokalt og sentralt hold ikke har vært flinke nok til å ta 
vare på sin historie; sitt arvesølv eller gull, om man vil! Ofte er det å finne 

Jørn-Kr. Jørgensen.
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ut av selv de enkleste ting, vanskelig. Det finnes ikke gode nok arkiver og 
gode oppslagsverk. Det beste vi har, er de politidistriktene som har skrevet  
jubileumsbøker. Selv ikke 2. verdenskrig er godt nok behandlet litterært 
innen norsk politi. Enkelt-personers innsats og betydning siden Peder  
Paulsen som den første politimesteren i Norge (i Trondheim) begynte  
arbeidsdagen i 1686, er det ikke gjort i en håndvending å finne ut av. Det 
krever forskning, og det faller utenfor mitt kompetanseområde.

Takket være ildsjeler i Norsk Politihistorisk Selskap i Oslo og flere heltids- 
ansatte medarbeidere ved Justismuseet i Trondheim, er deler av historien 
tatt vare på. Men det er store huller. Her ligger det både en bevisst- 
gjøring hva gjelder verdien av historien og historieinnsamling og venter.  
Men tiden går, og tiden er vanskelig å innhente. Jeg har skrevet denne boka 
i et forsøk på å ta vare på den delen av politihistorien jeg har rukket over og 
funnet ut av. Viktig politihistorie skjer og forsvinner hver eneste dag.

Er det mulig å binde sammen alt det som skjedde på Møllergata 19 fra 
1866 frem til 1978 med to ord? Kanskje «trøster» og «tyrann» er dekkene? 
Om det forteller bare historien.»

 Jørn-Kr. Jørgensen

Høsten 2016 gjennom-
førte Norsk Politihistorisk 
Selskap (NPHS), i sam-
arbeid med Oslo politi-
distrikt, et bredt anlagt  
medlemsmøte i Parole- 
salen for å markere 
150-årsjubileum for at 
Møllergata 19, som ble 
tatt i bruk som ny Hoved-
politistasjon 1. juli 1886. 

Bidragsytere for programmet var politimester Hans Sverre Sjøvold, Yvonne 
Hansen fra Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design, seniorrådgiver 
Jørn-Kr. Jørgensen, samt Kjell R. Bjerke, Tor-Aksel Busch og Laila Back som 
alle hadde gjort tjeneste ved Møllergata 19. I tillegg deltok forfatter Nils 
Nordberg, riksantikvar Jørn Holme og Hans Otto Hilsen fra Statsbygg. Det 
var stor deltakelse på møtet av både medlemmer og andre interesserte. 

Våren 2018 kom Møllergata 19 igjen på dagsorden ved at tidligere ansatt 
i politiet,  avdelingsdirektør Arve Edvardsen, Departementenes sikkerhets- 
og serviceorganisasjon (DSS) orienterte selskapet om at man nå vurderte 
bruksområder for den nyoppussede Møllergata 19. 

For selskapet var det viktig å få fram den unike plass politiet har hatt i 
bygningens historie siden den sto ferdig i 1866 til politiet i 1978 flyttet til 
Politihuset i Grønlandsleiret 44. Vi tok derfor kontakt med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i det håp om at det kan finnes muligheter 
for å synliggjøre denne historien i de gamle ærverdige lokalene, i form av 
utsmykning/utstillinger. I denne sammenheng ble Justismuseet, Nasjonalt 
museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg i Trondheim kontaktet, 
hvor de fleste museale gjenstander som har vært benyttet ved Møllergata 
19, fra det tidligere Politimuseet i Oslo, er deponert. Nytilsatt direktør ved 
Justismuseet, Brynja Bjørk Birgisdottir, stilte seg svært positiv til vår hen-
vendelse, og mente at museet kunne gi råd og veiledning når det gjaldt 
denne form for formidling. 

Vår henvendelse til Kommunal- og fornyingsdepartementet bar frukter 
ved at Oddmund Dahle og undertegnede fra Selskapet og direktør ved 

Justismuseet ble invitert av Statsbygg 26. september 2018 til et gjensidig  
orienteringsmøte vedrørende Møllergata 19. 

Fra Statsbygg møtte ass. prosjektdirektør og en seniorrådgiver som har  
ansvar for prosjektet samt en arkitekt som har ansvar for utvikling av det 
nye regjeringskvartalet. 

Statsbygg skriver som en oppsummering etter møtet: «Vi tar med oss 
innspillene deres i vårt videre arbeid, og håper også at dere kan bistå oss 
med informasjon og dokumentasjon på veien. Etter hvert som prosjektet 
utvikles og fremtidig bruk av bygningen konkretiseres, vil vi klarere se 
hvilke muligheter som finnes for å formidle mer av historien, og hvilke 
virkemidler som egner seg. Vi håper dere kan være diskusjonspartnere 
og bidragsytere dersom vi innenfor prosjektets rammer får anledning til å 
jobbe med slike tema». 

Allerede nå kan det være ønskelig for Statsbygg å få en bedre oversikt 
over Møllergata 19s brukshistorikk, eldre foto og dokumentasjon som viser 
bruken av de forskjellige rom. Ikke minst er opprinnelige utseende i flere 
av de bevarte rommene et tema som ønskes kartlagt.

Vi håper at mange politipensjonister, som har tjenestegjort ved Møllergata 
19, ser i skuffer og skap og finner fram eldre bilder eller annen historie fra 
den aktive tjenesten om både inn- og utvendig bruk av bygningsmassen.

Det skjer mye vedrørende Møllergata 19 i inneværende år. Jørn-Kr.  
Jørgensen som er redaktør både for Politipensjonisten og NPHS´Årsskrift  
lanserte sin bok om Møllergata 19 «Trøster og tyrann» på NPHS medlems- 
møte ved Politihøgskolen torsdag 15. november 2018. Med denne boken vil 
en få ytterligere kunnskap om denne gamle aktverdige bygningen.

Selskapet påtar seg kontakten opp med Statsbygg. Vi kan kontaktes slik: 
post@nphs.no eller Norsk Politihistorisk Selskap, Postboks 2094 Vika,  
0125 Oslo.

En begrensning i bruk av Møllergata 19 er sikkerhet. Bygningen vil i  
begrenset grad bli åpen for publikum. Det kan orienteres om bygningens 
historie ved inngangspartiet, men også i ansattkantine, spesielle rom som 
kan vises for inviterte besøkende mv.  

Prosjekt Nytt Regjeringskvartal – Møllergata 19
Av Magnar Skaret, formann NPHS

Møllergata 19.

Jørgensens bok er tilgjengelig i den ordinær bokhandelen, og er den  
første – og eneste – i sitt slag som er utgitt i Norge. Boka er by-historie og 
politihistorie mellom to permer. Inne i boken ligger det et 40 siders hefte 
som forteller om de ulike politistasjonenes patruljeområder og oppgaver i 
1898; et unikt stykke 

Den som bestiller 
«Møllergata 19» 
via forfatteren på 
mailadresse 
jornjoer@gmail.com, 
får den portofritt 
tilsendt med 
faktura - kr. 398,-.
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Holmen Gerd Charlotte 31.01.1949 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Øvreberg Gunhild    27.01.1949 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Undertun Målfrid 26.01.1949 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Skaugrud Per Erik   24.01.1949 Politiets Pensjonistlag, Østerdal
70 Albrechtsen Knut A.   22.01.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Berg Vidar    21.01.1949 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Olsen Åse Danielsen 20.01.1949 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Kvakland Kari 18.01.1949 Direktemedlem
70 Okstad Ole    18.01.1949 Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
70 Osheim Per    15.01.1949 Mosjøen Politipensjonistlag
70 Rosset Inge Kolbjørn   14.01.1949 Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
70 Danielsen Geir 08.01.1949 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Nossen Eva 08.01.1949 Politiets Pensjonistlag, Halden
70 Ruderaas Astrid    06.01.1949 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70 Litland Kristian    04.01.1949 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
80 Vegusdal Åsmund    30.01.1939 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Lorvik Per-Jørgen    22.01.1939 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
80 Andreassen Arild    15.01.1939 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Olsson Bent    08.01.1939 Politiets Pensjonistlag Telemark
90 Aas Elly Dannevig   02.01.1929 Vest-Agder Politipensjonistlag

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Mohn Eva    19.02.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Bruland Bjarte    18.02.1949 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Andersen Jan Aage 16.02.1949 Politipensjonistene i Buskerud
70 Halvorsen Berit Elisabeth Folmo 16.02.1949 Politipensjonistene i Buskerud
70 Byklum Torstein    16.02.1949 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Byklum Knut    16.02.1949 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Moen Tore    15.02.1949 Politipensjonistene i Buskerud
70 Sagmyr Knut 12.02.1949 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70 Siljuberg Randi 11.02.1949 Politiets Pensjonistlag, Østerdal
70 Strende Helge    09.02.1949 Politiets Pensjonistforening, Harstad
70 Ekli Magnhild Lisa 05.02.1949 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
80 Alsaker Alf     21.02.1939 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Rygg Else Ingeborg 20.02.1939 Politiets Pensjonistforening, Romerike
80 Johansen Karin    16.02.1939 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
90 Oppedal Else Namtvedt   24.02.1929 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
90 Ytterhus Jon    20.02.1929 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
90 Jangård Helge    20.02.1929 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
90 Onsrud Trygve Magnus   15.02.1929 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
90 Akselsen Albert S.   06.02.1929 Politiets Pensjonistforening, Harstad
90 Fjeld Edith    01.02.1929 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad

Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra januar til mars 2019. PPF gratulerer sine medlemmer som har rund 
merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i januar 2019

Jubilanter i februar 2019
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Langbakk Bjørg 31.03.1949 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70 Opdahl Dagfinn    23.03.1949 Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
70 Haugbjørg Aud 21.03.1949 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70 Chacon Toril Kjemperud 18.03.1949 Ringerike Politis Pensjonistlag
70 Nilsen Sigurd Malvin   18.03.1949 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Iversen Per Magne   16.03.1949 Kripospensjonistene
70 Fjerdingstad Leif  Kristian   15.03.1949 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Sundt Tron    14.03.1949 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Bendigtsen Arne 10.03.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Jørgensen John Erik   09.03.1949 PST-pensjonistenes forening
70 Thomasrud Knut Egil   09.03.1949 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
70 Solvang Jens-Egil 08.03.1949 Politiets Pensjonistforening, Harstad
70 Kalland Martha    06.03.1949 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70 Nesland Olav    04.03.1949 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Sæther Lise Johanne 03.03.1949 Direktemedlem
80 Stormark Steinar Arnulf    27.03.1939 PST-pensjonistenes forening
80 Falla Per    23.03.1939 Politihøgskolens Pensjonistforening
80 Johansen Olaf     19.03.1939 PST-pensjonistenes forening
80 Bjørsvik Ernst    16.03.1939 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
80 Røstvold Sigfred 16.03.1939 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
80 Dahlsveen Werner    15.03.1939 Direktemedlem
80 Amundsen Vidar    14.03.1939 Politiets Pensjonistforening, Romerike

Jubilanter i mars 2019

19

HEDERSTEGNET 2019
Vi som sitter i Hederstegnutvalget ønsker å minne våre lokallag om  
muligheten til å fremme forslag på kandidater til å motta Hederstegnet. 

Forslag sendes til utvalgets leder, Odd Kjell Abrahamsen, Tvidbølane 28, 
4700 Vennesla, innen midten av februar 2019.



Nytt og bedre bonussytem 
Med PF bilforsikring får du maks 10 % bonustap om uhellet skulle være ute. 
Dette betyr at du kommer raskere tilbake til opprinnelig bonusnivå,
og det blir billigere å bruke bilforsikringen.

Har du spørsmål eller ønsker å kjøpe forsikring?
Som medlem i PPF har du tilgang til ditt eget forsikringskontor. Vi jobber 
hele tiden for medlemmenes beste, og hjelper deg uansett forsikringsbehov, 
eller om du får en skade. 

Kontakt PF Forsikring
Telefon 23 16 31 00 – tast 1
Epost forsikring@pf.no
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