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Noen refleksjoner etter lokalvalget i høst

Organ for Politiets Pensjonistforbund - PPF
Org.nr. 980 442 020

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 er historie. Velgerne har
talt – og velgernes dom står seg de neste fire årene.
Det var 183 lister som stilte til valg på landsbasis i år. Dette
mangfoldet av politiske partier/grupperinger kan være en utfordring i arbeidet med å få på plass en flertallskonstellasjon
som gir politisk forutsigbarhet, og som også tegner et best mulig
bilde av valgresultatet. Mange opplever forhandlingene i etterkant av valget som om disse lever sitt eget liv – uavhengig av valgresultatet. Når partier, som nasjonalt omtaler hverandre som politiske hovedmotstandere,
finner hverandre lokalt så er dette overraskende for mange.

Redaktør
Jørn-Kr. Jørgensen

Når Miljøpartiet de Grønne og Folkeaksjonen mot mer Bompenger skal inngå i en flertallskonstellasjon som skal styre en av Norges største byer – ja, da er det ikke helt enkelt å forstå
for oss uinnvidde. Jeg frykter disse litt uforståelige politiske konstellasjonene kan føre til mistillit til de politiske prosessene, og kanskje også bidra til at enkelte ved senere valg avstår fra
å bruke stemmeretten. Det er i så fall en trussel mot demokratiet, og det er svært alvorlig.

Politiets Pensjonistforbund

«Leve hele livet»

Besøksadresse

Reformen «Leve hele livet» handler om viktige forhold i livet; fellesskap, aktivitet,
deltakelse, forebygging, god mat og riktig helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføre reformen er lagt til kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også
ta i et tak.
Senter for omsorgsforskning har utarbeidet en rapport for norske myndigheter der de
konkluderer med at store deler av kommunene i Norge ikke har økonomi til å oppfylle
lovens krav om en lik og forsvarlig eldreomsorg. Rapporten viser at det er store forskjeller
mellom kommunene, og at det blir brukt mer penger på de under 67 år enn de eldre.
I en tid der arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal være i gang i alle
kommuner og fylker, er rapporten en viktig «vekker». Pensjonistforbundets bekymringer for
kommuneøkonomien er dokumentert i denne rapporten. Kanskje rapporten vil bidra til at
både kommunesektoren ved Kommunenes Sentralforbund og regjering vil se situasjon på
en annen måte og gjøre det som er nødvendig for å gi kommunene ytterligere handlingsrom. At regjering og Storting tar med kommunesektor og brukerorganisasjoner i det arbeid
som nå må gjøres, vil være fornuftig. Uten en sterk bedring i kommuneøkonomien, vil
reformen «Leve hele livet» stå i fare for å havne i skuffen sammen med så mange andre
gode planer. Det kan vi ikke tillate. Derfor må arbeidet med å sette kommunene i stand til
å iverksette innholdet i reformen leve hele livet være en viktig sak for pensjonistorganisasjonene.

Nye lokaler for PPF
Politiets Pensjonistforbund (PPF) har hatt avtale om gratis kontorplass i Politidirektoratet
(POD) siden 2013 - noe vi selvsagt er fornøyd med. Men det har også vært noen utfordringer. Vi har av sikkerhetsmessige årsaker ikke fått tilgang til nettverket i POD fordi vi ikke
lenger har et ansattforhold. På grunn av det har vi ikke hatt anledning til å booke møterom,
og siden nyåret 2019 har det ikke vært mulig å ta utskrift/kopiere/eller skanne uten en
brikke som er linket opp mot bruker.
PPF ønsker å fremstå som en åpen og tilgjengelig organisasjon for medlemmene. Å besøke
oss i POD har ikke vært ikke enkelt – det har nærmest vært umulig å bare «stikke innom en
tur». Til det er sikkerhetstiltakene blitt for omfattende.
På grunn av disse forholdene har vi nå flyttet inn hos Politiets Fellesforbund (PF) som har
etablert seg i nye, flotte og praktiske lokaler i Nydalen. PF er en veldig viktig samarbeidspartner for vår del, noe vi ønsker å utvikle i tiden fremover. Deres medlemmer blir våre
medlemmer «over natta», og det er liten tvil om at organisasjonene har flere felles saker
som vi kan arbeide enda tettere om i fremtiden. Felles lokalisering kan bidra til nettopp
dette.
I og med at dette er siste nummer av bladet vårt i 2019 ønsker jeg alle våre medlemmer og
deres familier en riktig god og fredelig julehøytid.
Bjørn Egeli/forbundsleder
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En rubel til overs…
Kunne det være slik at jeg etter siste Moskva-besøk hadde
en rubel eller to til overs? Kunne det hende det lå en mynt
eller tre i bukselomma som vaskemaskinen ikke hadde fått
riktig tak i, og som fremdeles var gangbar mynt? Kunne
mynter og «smårusk» bli til en seddel – på en, to, tre 10
rubler - uten at jeg en gang visste det? Kanskje. Undrenes
tid er ikke forbi, og selv om rubler i Norge er omtrent like
langt som øst er fra vest, er det er forsøk verdt.
Altså en rubel der, noen kopek der, tre der og fem der...
Det blir fort penger av slikt, og jo flere lommer, jo flere
rubler og kopek. Det hele blir til slutt som en sparebøsse
til neste ferietur.
En lørdag ettermiddag la vi veien om Arbat. Metroen tok
oss de få stasjonene til et stopp med det flotte navnet
Arbatsky. I mitt stille sinn oversatte jeg det til «arbeidssky». Vel oppe på prospektet var vi der, og Arbat lå for
våre føtter. Visst hadde vi i norske media lest om Arbats
barn og det som både større, mektigere og viktigere
var, men nå stod vi der, overlatt til oss selv, midt i Moskvas hippeste gate og visste plutselig verken ut eller inn.
Arbat er i dag som en moderne del av Grünerløkka, helt
uten filter og forvarsel. Du må ta det som det kommer.
Det var stille på ettermiddagen. Så stille at ikke en
fordrukken moskovitt lot seg gjenkjenne. Så stille
at det eneste som åpnet sine dører og vinduer mot
skuelystne nordmenn, var et ubestemmelig antall
elektroniske butikker med spillkonsoller, det ene
billigere enn det andre. Og kaffehuset Starbucks med
liter- og bøttevis med kaffe. «Godt å ha», som Øystein Sunde ville ha sagt.
Det var minus 3 grader.
Men så plutselig, midt oppe i dette, et shoppingsenter med varer fra Asia,
fra India, Pakistan… Krydder, te, klær… - Gode priser, lover den indiske
damen fra Radjastan. Hun har vært i Russland i over 20 år og behersker
alle målføre; urdu, engelsk og russisk. Nå tar hun oss med bak forhenget
og vil vise oss gode varer fra India. – Ikke kjøp noe. Bare se! Comming
from Radjastan…
Så ble det likevel et sjal i en slags kashmirull, en pose te og noe annet
krimskrams. Men hva gjorde det? Vi hadde plenty med rubler og var på
Arbat.
Det led mot middagstid for to omreisende nordmenn. Den ene restauranten etter den andre bød på de herligste retter – rødbetsuppe, svin, beef…
pasta…mat i lange baner og en uendelighet av oppdekning og service for
den som vil ta til seg av livets goder.
Et stykke nede i gaten fant vi en egnet restaurasjon. Først en kikk på
menyen. Bare godsaker. Fisk for den som vil ha det. Og kjøtt for en som
ikke er vegetarianer. Og poteter i ulike varianter til begge med mye annet
snacks og tilbehør. Har du rubler mangler du ikke noe.
- Velkommen og sitt ned, sier kelneren. Han byr på drikke, på vennlighet
og god mat. Vi bestemmer oss, og kelneren slår over på svensk. Han for-

På julemarked på De

n Røde Plass.

teller om en oppvekst i Tyrkia, om arbeid innenfor turisme hvor han lærte
språk, om bryllup og om sin russiskfødte kone, Alma. Alt i en omgang før
vi fikk bestilt hovedretten, og vi visste mer om han enn om noen annen på
Arbat denne søndagen. Slik er det. Kommunikasjon kalles det.
Så satt vi der. Gode og mette. Litt is på toppen gjorde den absolutte susen,
og vi kunne med hele vårt hjerte kalle det for en søndagsmiddag. Det
var lang vei hjem, og beina ville knapt bære oss tilbake til Metroen og
stasjonene til hotell Cosmos. – Taxi? – spurte vi kelneren. – I fix you a nice
price! –svarte han raust.
Etter noen minutter svingte bilen opp midt på Arbat, klare til å ta oss
gjennom de ulike prospektene til vårt hotell i utkanten av byen. 450 rubler
for 25 minutter med bil i den mørke Moskva-kvelden hvor vi ikke kjente
«hverken mann eller mus», er vel anvendte penger. Da vi kom frem til
Prospekt Mira 150 nikket sjåføren og var vel fornøyd. Jeg la 450 rubler i
hånden hans og han nikket. - Spasiba!- sa han.
Vi hadde begge noen rubler til overs. God jul!
Jørn-Kr. Jørgensen
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PPFs nettverk i stadig utvikling med engasjerte
nettverksmedarbeidere i hele «politinorge»
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Martha Kalland ledet evalueringsmøtet.

PPFs nettverk er i stadig utvikling og engasjerte nettverksmedarbeidere over hele landet gjør dette mulig. Oppgavene er både
store og små, og det viktigste er kanskje at vi ikke gjør noe av
dette for vanskelig eller komplisert for å lykkes. Flere tilbakemeldinger forteller om glede og takknemlighet for at Nettverket
finnes.
Nettverket gjennomførte i midten av oktober sitt 2. evalueringsmøte etter
at det kom i gang, og uten å ta for hardt i, er det ingen tvil om at Nettverket fungerer og at det har sin fulle berettigelse med alle de muligheter
og fasetter som finnes innen det som heter «å ta vare på hverandre». Ikke
en gang oppfinnsomheten kan stoppe utviklingen.
12-15 kontaktpersoner for så godt som hele landet var med under det to
dager lange evalueringsmøtet som ble gjennomført i det nye kurslokalet
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til Politiets Fellesforbund i Nydalen og det er ingen tvil om at kontaktpersonene som leder Nettverksarbeidet i de ulike politidistriktene, spiller
på sine nettverksledere og nettverksmedarbeidere i dette viktige arbeidet
som betyr noe både for den som er med i nettverket og for den som får
adekvat hjelp, uansett hva det måtte være.
En nærmere beskrivelse av Nettverket har vi trykket i Politipensjonisten
tidligere. Vi skal derfor ikke si så mye om det her, men isteden gi ordet til
de ulike Kontaktpersonene som deltok i det nevnte møtet og høre hva de
har å si. Vi forteller her ikke om enkeltepisoder, da Nettverket er underlagt
streng taushetsplikt.
Evalueringsmøtet ble ledet av PPFs nestleder, Martha Kalland, som er forbundsstyrets kontaktperson i Nettverket. Tilstede på møtet var kontaktpersonene og noen andre – bl.a. representanter fra Oslo som gjerne ville
vite og lære med om Nettverkes arbeid og muligheter.
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Her er «evalueringsrapportene» i stikkords form:
Magne Rustad
er med i arbeidet på Hønefosstraktene med
omegn. Han forteller at Styret i foreningen utgjør mesteparten av Nettverket og at de snakker
sammen og finner ut hvem som passer best til å
ta seg av de sakene som oppstår. - Det er om å
gjøre og ikke gjøre det for vanskelig, sa Rustad.
Det er det ikke vanskelig å si seg enig i.
Jan Kruse
representerte Agder. Han fortalte at Nettverket
ikke var kommet skikkelig i gang i Arendal.
- Andre steder har det vært flere tilfeller hvor
Nettverket har fått lov til å være til hjelp. Det avhenger i noen grad av at de som trenger hjelp, vil
ha hjelp. Og noen får besøk jevnlig.
Per Valved
fra Finnmark fortalte at styret i foreningen er
nettverksmedarbeidere, og at Nettverket er en
fast sak på styremøtene. - Vi er 34 medlemmer
i foreningen og vi har en god oversikt over medlemmene. Siste år har vi hatt en 4-5 saker. Senere
et par tilfeller. Kontakt med Nettverket skjer også
på telefon. Jeg har tro på dette Nettverket. Vi forsøker å huske på alle fødselsdager til medlemmene og vi har en dedikert
person som tar seg av denne saken.
Hugo Aurdal
fra Øst politidistrikt kunne melde om at han ikke
hadde så god kontakt med de øvrige foreningene
i distriktet. Han mente at man nå bør konsentrere
seg om informasjon om at Nettverket finnes og
hvilket tilbud det er til medlemmene. - Mange
har familienettverk eller andre nettverk og disse
benyttes hyppig, mente Aurdal som gjennom
denne samlingen hadde fått inspirasjon til å fortsette Nettverksarbeidet.
Marianne Mowe
fra Oslo politidistrikt fortalte at Nettverket består
av fire personer og at det skal dekke 500 medlemmer. I tillegg til dette har vi små nettverk hvor
folk tar vare på hverandre. - Vi er på hjemmebesøk, men savner kompetanse. Det viktigste
er likevel at vi er medmennesker, sa Marianne
Mowe.

Jan Rygg
som representerer Stor-Oslo fortalte at nettverksomgruppen består av fem medlemmer. Vi kjenner hverandre godt og møtes ofte. At vi
møtes skaper et godt forhold. - Vi gir oppmerksomhet når medlemmene jubileer, og er
det noen vi ikke har sett på en stund, reiser vi
gjerne hjem til dem for å høre hvordan det går.
Medlemmene er glade for å få besøk. - Vi har kontakt med mange,
forteller Rygg, men vi får få henvendelser fra folk som trenger hjelp. En
gang i måneden samles vi 30-40 medlemmer på en restaurant i Sandvika.
Det er populært. Vi har dessuten hatt møte med ledelsen i Oslo politidistrikt og er i ferd med å utarbeide en samarbeidsavtale mellom distriktet
og Nettverket (og pensjonistene).
Steffen Simonsen
representerer Politihøgskolen. Han er opptatt av
senvirkningene etter traumer i utlandet. Søker å
få til et arbeid vedrørende dette ved PHS. Har
hatt kontakt med bl.a. Beredskapstroppen for å
utvide kontaktarbeidet. - I tillegg kommer det
faktum at kolleger begynner å miste ektefeller,
og dette er noe vi bør gripe fatt i. Å miste noen
gjør avgjort noe med oss.
Kjell Arne Sletthei
fortalte at fire nettverksledere i Sør-Vest møtes
en gang i året. - Vi forsikrer å finne ut nettverksledernes ressurser – hvem har f.eks. utenlandserfaring som Nettverket kan dra nytte av i møtet
med saker vi får inn. Vi leter etter en god arbeidsform – dette er kanskje litt situasjonsavhengig.
- Vi har gitt bistand til et par enker som også
inviteres til våre medlemsmøter.

Brosjyren som Nettverket
i Innlandet politidistrikt
har laget

Bjørn Bergundhaugen
representerte Innlandet politidistrikt hvor han er
kontaktperson. - Det er store avstander i distriktet.
Alle nettverkslederne har rapportert, og det har
ikke vært noen store saker i distriktet det siste
året. Vi har arbeidet mye med forankringen og
gjort distriktet oppmerksomme på Nettverkets
eksistens. Vi har bl.a. laget en enkel A 5-brosjyre
som distribueres hvor Nettverket fremstår som «kollegastøtte når man går
av med pensjon.» Det er fem nettverksmedarbeidere i Innlandet.

NUMMER 4 - 2019

5

POLITIPENSJONISTEN
Arne Dag Frivåg
fra Nordland/Salten fortalte at det er fire
pensjonistforeninger i distriktet. - Det gir mening
i å ta vare på hverandre. Nettverksledere er på
plass og totalt har vi seks nettverksmedarbeidere.
Vi har laget en liten folder som forteller om
Nettverksarbeidet med kontaktopplysninger, og
dessuten har vi laget en hemmelig Facebok side
lokalt for Nettverket. Det er også laget et rapportskjema for det arbeidet
hver enkelt har gjort innenfor Nettverket. Selve saken det gjelder omtales
ikke i skjemaet, men opplysninger det kan være klokt å ta vare på noteres
ned.
Rune Fossedal
fra Kriminalpolitisentralen fortalte at de møtes
fire ganger i året. Nettverket er fast post på
hvert eneste styremøte. Kriposforeningen har
110 medlemmer og flere sosiale aktiviteter.
Foreningen har også sitt eget blad - «Kripospensjonisten» - og det arrangeres årlige turer i
inn- og utland. Sist til Edinburgh.

av betydning for medlemmene, og Mathiesen understreket hvor viktig
det er at Nettverket tar kontakt med folk. En tar med folk på kjøreturer og
drikker kaffe – og snakker. Det skaper kontakt. - Utfordringen er å skaffe
kolleger som vil være med i nettverket. Mer info må ut!
Martha Kalland
rapporterte fra Jan Kåre Ludviksen i Troms at de
ikke har hatt noen saker. Foreningen tar kontakt
etter dødsfall og sørger for at kontaktpersonene
er gjort kjent for medlemmene.
Fra Trøndelag hvor Gunn Helen Grandell er
kontaktperson, rapporterte Kalland at det var seks
nettverksmedarbeidere i sør og tre i nord. Det er få saker – det går ofte
på transport og annen hjelp. Det har vært møte for alle medarbeiderne,
og medlemmer man sjelden ser på møtene kontaktes med tanke på transport til og fra. Det har vært felles turer i inn- og utland, og en folder med
ulik informasjon om Nettverket er under utarbeidelse.

Harry Otterlei
fra Møre & Romsdal fortalte at de var 100 medlemmer, at det var flere saker og mye å holde på
med. - Det å bry seg er forankret i styret.
Tone Bye

Tove Lian Mathiesen
kom fra Vest politidistrikt og fortalte at distriktet
er stort og at aktiviteten varierer. - Vi følger
med på runde dager og sender ut blomsterkort.
Ved dødsfall sender vi en bårebukett. Kontaktmannen forsøker å få til å gå i alle begravelser,
og den som sitter igjen etter et dødsfall inviteres
til foreningen. - Nettverket blir brukt i ulike saker

Anita Vatland

Bjørn Egeli

Aktuelle foredrag
Tone Bye fra Pensjonistforbundet deltok og holdt et sprudlende foredrag
med overskriften «Jakten på å digge livet». Anita Vatland – som er styreleder for Pårørendealliansen - foreleste om «Pårørendestøtte» og PPFs
forbundsleder, Bjørn Egeli snakket om historien bak PPFs nettverk.
Vi skal i Politipensjonistens kommende utgaver i 2020 se nærmere på
disse foredragene som inneholdt viktige momenter for landets politipensjonister.

Skikk og bruk for moderne mennesker
Skikk og bruk blir aldri umoderne, og år om annet utgis det såvel tykke som
smale bøker om dette nærmest uuttømmelig emnet, og nå er det kommer
en ny med den «samme» tittelen, nemlig «Skikk og bruk» ført i pennen av
NRK-journalist Sigrid Sollund.
Det er morsomt å lese om skikk og bruk. Her får jeg nemlig vite om alle de
feilene jeg gjør i omgang med andre mennesker slik at jeg kan rette på dem.
Jeg får også ett og annet tips om hva jeg gjør riktig – og ikke minst litt om hva
jeg bør fortsette med. Derfor er det å lese om skikk og bruk meget nyttig, ikke
bare for meg, men for hvermannsen. Vi ha alle noe å lære.
Sigrid Sollunds bok er meget praktisk anlagt, og det er mulig å finne ut av det
hele gjennom et skikkelig register foran i boken. Slå opp og les om barnedåp,
konfirmasjon, bryllup og begravelser – og om alle andre av livets store høytider.
Det kommer på løpende bånd – klart, tydelig og humoristisk fortalt med illustrerende eksempler som gjør at enhver kjenner seg igjen og hjemme.
Boken tar også for seg de moderne omgangsformene med e-mail og dating,
slik at den som leser ikke skal være i tvil. Det kan lønne seg å følge Sollunds råd;
man kommer nok lengst med å ta det «litt piano».
Selv har jeg hatt glede av å lese om skikk og bruk i mange år, og skal man
være pinlig nøye innen dette fagfeltet er det klokt å se etter detaljene. Det er
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ofte der de som kan og ikke kan skiller seg
ut. Gjennom skikk og bruk lærte jeg f.eks. at
jeg aldri skal bruke brune sko etter klokken
19.00. Dette er etikette, og den vil de fleste
stå seg på å følge. Høflighet, sa de gamle.
Det har vært tradisjon å gå i mørke klær i
begravelser, men her forleden leste jeg
en dødsannonse hvor det stod svart på
hvitt: «Kom som du er!» Selvfølgelig skal
respekten opprettholdes, men kleskoden
er i denne forbindelse også i ferd med å
mykes opp. - Men sløyfe passer ikke i en
begravelse, skriver Sigrid Sollund. Altså – som
nevnt – en detalj som ikke bør ignoreres.
En blir klokere av å lese om skikk og bruk. Sollunds bok er å anbefale i så måte. Den
er flott grafisk lagt opp med fargefelt og kombinasjoner, og kan med fordel leses
av moderne mennesker som vil vite mer om like mye viktigheten som nødvendigheten av å kunne noen triks i møtet med andre. Ikke fordi du og jeg skal være
noen annen enn den vi er, men for at vi skal være den beste utgaven av oss
selv.
Jørn-Kr. Jørgensen
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Torbjørn Hoelstad æresmedlem
i Politiets pensjonistlag Østerdal
Initiativtaker til stiftelsen av Politiets pensjonistlag Østerdal var Torbjørn
Hoelstad. 1. juni 1994 tilskrev han Politiets Pensjonistforbund om at det
var ønskelig å stifte et eget PPL Østerdal og at han hadde 12 medlemmer
på lista, 7 aktive og 5 B-medlemmer.
Stiftelsesmøtet ble avholdt 24. august 1994, kl. 18:00. Hans Thue og
Håkon Nergård, fra Politiets Pensjonistforbund deltok. Følgende interimstyre ble enstemmig valgt den gangen: Leder Torbjørn Hoelstad, sekretær
Olav Nordstoga og styremedlem Ola Haugen. Ebba Wold og Hallstein
Øverenget ble valgt til å underskrive protokollen.
Dagens styre har enstemmig gått inn for å tildele Torbjørn Hoelstad æresmedlemskap i Politiets pensjonistlag Østerdal. Diplom og blomster ble
overrakt av Per Erik Skaugrud.
Torbjørn Hoelstad æresmedlemskap i Politiets pensjonistlag Østerdal. Diplom og
blomster ble overrakt av Per Erik Skaugrud.

I slutten av august i år feiret Politiets Pensjonistlag Østerdal sitt 25
års jubileum på Forstmann i Elverum. Totalt 23 deltok i feiringen.
16 av 50 medlemmer og 7 gjester.
Jubileet ble åpnet av leder Per Erik Skaugrud, som ønsket gjester og
medlemmer velkommen. Gjester var Magne Rustad, PPF, Hans Johan
Finne, PPL-Solør, John Arnfinn Stensønes, PPL-Hamar, Jan Sundnes og
Bente Rudberg, PPL-Kongsvinger, Tom Johnsen, Innlandet politidistrikt,
samt Aud Margrethe Hoelstad.
Skaugrud orienterte om at vårt medlem Halstein Øverenget hadde gått
bort. Han var en av de som var med å stifte laget i 1994 og ble minnet
med et minutts stillhet. - Skaugrud fortsatte med å fortelle at vi blir flere
og flere pensjonister som stiller stadige nye krav. Det er da viktig at vi har
et forbund som gjør en jobb for lokallagene.

Det ble deretter servert fra en rikholdig anretning. Representantene fra
pensjonistlagene i Kongsvinger, Hamar og Solør holdt sine taler, hvor de
kom inn på samarbeidet og historier fra «virkeligheten».
Politiets pensjonistforbund ved Magne Rustad takket for innbydelsen og
gratulerte med jubileet. Deretter orienterte han om pågående saker i forbundet.
Ordet gikk så til Tom Johnsen, leder geografisk driftsenhet øst Innlandet,
som orienterte om politireformen så langt. Han var positiv til det som så
langt har blitt gjennomført. Han gleder seg bl.a. til nytt politihus i Elverum
og ny politistasjon på Magnormoen, et samarbeidsprosjekt med svenske
politimyndigheter.
Møtet ble så avsluttet med kaffe og kaker, samt utveksling av gode
historier.
Magne Tommy Brobakken

Medlemmer av Politiets pensjonistlag Østerdal.

NUMMER 4 - 2019

7

POLITIPENSJONISTEN

Politipensjonist Trond Evensen

Vær litt mer åpne

Tekst: Jørn-Kr. Jørgensen

- Bokprosjektet formet seg i hodet mitt etter at jeg
selv fikk samlivsproblemer som endte med skilsmisse. Den perioden jeg gikk alene for meg selv,
ble det et tomrom. Jeg fikk flash-back. Jeg så for
mitt indre øye far utøve vold mot moren min og
brødrene mine. Han stod inne rommet – truende.
Det kom også opp et par skarpe oppdrag fra tiden i
Beredskapstroppen – Hadelandsdrapene der vi ble
skutt på oppe ved Gjelleråsen og en mann som gikk
på meg med kniv i forbindelse med et husbråk. Det
kom tilbake – og satt der. Samtidig begynte jeg å
drikke i helgene – helgefyll rett og slett, medgir
Trond Evensen.
- Men jeg har alltid vært god til å trene og løp fylla
av meg dagen etter. Dette pågikk et halvt år. Jeg
var aldri beruset på jobb, og jeg har spurt kollegene
etterpå om de merket noe på meg, men nei, aldri.
Takk og pris!

Trond Evensen og en kollega heiser flagget i Politihuset første gang høsten 1978.
Politimester Rolf Solen - «Roffe» - til høyre.

- Jeg valgte å bli politimann fordi faren min i min barndom omtrent
konstant gikk på fylla hjemme i Moss. Dette var på 60-tallet, og
det var bra flaut å finne faren sin liggende i rennesteinen. Jeg sier
det som det er, og har ikke noe å skjule. Du trenger ikke å beskytte
meg mot meg selv. Resultatet ble at to av tre sønner ble politi. Den
tredje ble markedssjef i et stort fotofirma. Vi klarte oss bra.
Det er Trond Evensen (65) – en av kongens tidligere livvakter – som forteller dette til Politipensjonisten. Trond har vært pensjonist siden juni
2012, og etter å ha reist så godt som verden rundt med kongeparet og
den kongelige familie, har han trukket seg nesten helt tilbake i sin hjemby
Moss.
Enskjønt…helt…? Denne høsten er han bokaktuell med en bok om sitt
politiliv. «Livets skole og noen til» heter boken. Den er så godt som
utsolgt, og kommer ikke til å bli trykket opp i nye opplag.
- Jeg har skrevet denne boken fordi jeg som 10-åring og min bror som
7-åring for n’te gang så vår felles far bli pågrepet av lokalpolitiet i Moss
etter å ha utøvd vold mot sin familie – tre sønner og en hustru, forteller
han.
- Vi så på politiet som reddende engler. De var snille mot folk. Det ville vi
bli. Og det ble vi.
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- En dag var nok nok. Jeg ringte til HMS-kontoret i
Politihuset og sa at jeg trengte hjelp av en psykolog.
Det gikk ikke mange dager før jeg satt i stolen på
psykologens kontor. Men vet du hva? Ha sa nesten
ingen verdens ting. Jeg ble rett og slett forbannet
på han. Da sa han: «Hvorfor skal jeg si noe? Du
klarer å prate selv… Når du kommer hjem nå, skal
du skrive ned alt det du har fortalt meg.» Det var slik bokprosjektet mitt
ble sådd og tok form, forteller Evensen.
- Jeg begynte å skrive på PCen og det ene tok det andre meg seg. – Jeg
gikk tilbake i tid så langt jeg kunne huske i barndommen. Jeg så en snill
pappa som var god og kjærlig, men det snudde seg. Og snart var stort sett
alt bare elendighet. Vi kunne ikke stole på han. Han kunne være borte i
14 dager. Vi visste ikke hvor han var. Når han ble full skrek han…og slo.
Vi ble redde og måtte rømme fra huset. Det var et sant helvete mens det
pågikk – både natt og dag.
- Det tok slutt på den måten at mor ikke orket mer og tok ut separasjon og
siden skilsmisse. Han døde 66 år gammel i 1993.
- Men jeg hadde ansvar for mitt eget liv. Jeg var 17 år gammel. Tok 10.
klasse om kvelden og jobbet i en kolonialbutikk på dagtid. Sommeren
1972 søkte jeg meg ut i Forsvaret og ble der i fire år. Så søkte jeg meg
inn som aspirant i politiet i 1976 og kom til Grønland politistasjon. Jeg gikk
Politiskolen i 1977/78, kom tilbake til Grønland – og jeg fikk være med
på å heise flagget for første gang på Politihuset terrasse ved den offisielle
åpningen høsten 1978. Ved siden av meg stod politimester Rolf Solem –
internt kalte vi han bare «Roffe», forteller Trond Evensen.

POLITIPENSJONISTEN
- Høsten 1979 gikk jeg på et tre ukers kurs med tanke på tjeneste i Beredskapstroppen. Og slik ble det. Jeg var ved Delta i sju år til 1986. En meget
lærerik periode i mitt liv. Den beste tiden i politiet.
- Høsten 1986 ble jeg forespurt om jeg ville begynne ved Den kongelige
politieskorte (DKP). Jeg trente karate sammen med den daværende politiavdelingssjef, Egil J. Brekke, som var leder på Eskorten – og kom dit som
livvakt. Jeg var med på en uendelighet av spennende reiser, møter og opplevelser i 26 år. Ved Eskorten gikk jeg gradene, og til slutt ble jeg hovedinstruktør med graden politioverbetjent etter å ha vært med på å lage et
introduksjonskurs for nye livvakter. I dag er dette i regi av Politihøgskolen,
men instruktørene kommer fra PST og DKP. Det må fagfolk til!

Trond Einar Evensens bok.

- 26 år ved Den kongelige politieskorte ga Trond Evensen opplevelser for
livet. – Og jeg må jo ha gjort noe riktig. Da jeg gikk av fikk jeg spørsmål
fra staben på Slottet om jeg kunne gå inn i en stilling som tilkallingssjåfør.
Jeg sa ja, og ble der i fire år. Denne jobben gjorde jeg i tillegg til at jeg
jobbet som vaktmester på Stabekk tre dager i uka – i et borettslag for eldre
mennesker, forteller den pensjonerte politioverbetjenten.
- Jeg har hatt et rikt politiliv. Jeg har hatt et rikt sivil liv. Oddsene har ikke
bestandig vært så høye på min side av banen, men i dag – 2019 – har jeg
et avklart forhold til både ex-kona, barn og tre barnebarn.
- Når klokkene ringer julen inn i Moss og Larvik, da samles vi. Da er det
fred. Og vi har det godt sammen.
- Helt til slutt sier Trond: - Jeg er sikker på at det finnes mange pensjonerte
kolleger der ute som kunne hatt godt av å være litt mer åpne. Den følelsen
du da får når du snakker om ensomhet, fortvilelse, sorg – og glede, er
ubeskrivelig. Det er rett og slett terapi – det er livet…

Med kong Harald og dronning Sonja i Brasil. Trond har blikket festet oppover alltid på vakt.

Forfatteren Trond Evensen 17. mai på Slottet.

Sammen med den danske dronningen på fjelltur i Norge.

Med kong Olav i skiløypa.

Trond sammen med Gunnar «Kjakan» Sønsteby også kjent som «Nr. 24».
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Norge på langs med sykkel
Om å nå målet og føle mestringsfølelsen
Av Arnstein Gellein
Slik skulle jeg altså tilbringe den neste måneden. På sykkel og i telt.
Hvordan kan en gammel mann få en slik ide? Det har jeg ikke noen god
forklaring på, det bare ramlet ned i hodet mitt. Jeg syklet på en ukes
fellestur nord i Thailand der jeg nå bor, og etter å ha syklet langs Mekong
noen dager ble jeg litt frelst. Det var en fantastisk tur, temperaturer over
30 grader, vindstille og lite trafikk. Der var alt lagt opp med hotellovernattinger, frakt av bagasje, fint vær og ingen bagasje på sykkelen.
Den turen jeg nå skulle gjennomføre var derimot med 25 kg bagasje, en
15 kg tung sykkel, overnatting i telt, og jeg fikk tidlig erfare at været var
slik det ofte er i nord, svært uberegnelig.
Da jeg planla turen var et av usikkerhetsmomentene hvor mye trening
jeg trengte før jeg skulle sykle nesten 300 mil fra Nordkapp til Lindesnes
Fyr. Mange erfarne hevdet at jo lenger turen var, jo mindre trening trengte
en å ha i forveien fordi en syklet seg i form. Som den skeptikeren jeg er
stolte jeg ikke på det, og la ned en del trening i forkant. Jeg kunne nok
ha ønsket meg litt mer trening der jeg strevde meg fram i stiv kuling mot
Nordkapp-platået!
Jeg hadde planlagt å sykle rundt 100 km hver dag og ha et par hviledager
på turen. Helt uten erfaring fra tursykling som jeg var, visste jeg ikke hva
jeg gikk til. Jeg søkte på en del nettsider for å finne tips, men det viste seg
at en måtte lære det meste på den harde måten: Erfare det selv.

Fra starten på Nordkapp i 17 m/s vind og haglbyger.

Jeg slet meg opp bakkene mot Nordkapp-platået i slutten av juni.
Jeg trodde veien fra Honningsvåg til Nordkapp var ganske flat,
men fikk raskt erfare at det var mange høydemeter. Det var hele
tre plussgrader, stiv kuling og haglbyger. Det føltes som om det
var motvind uansett hvilken retning veien tok, og med over 20 kg
bagasje var sykkelen tung.
Der og da var enhver stigning en kraftanstrengelse. Hva hadde jeg gitt
meg ut på? Jeg hadde planlagt å sykle Norge på langs, fra Nordkapp til
Lindesnes Fyr. Allerede på første etappe stilte jeg meg spørsmålet – kom
jeg til å klare å sykle hele veien til Lindesnes fyr?
Heldigvis fikk jeg god drahjelp av en gammel kollega gjennom 30 år. Jan
W. Klüver var på motorsykkeltur gjennom Finnmark og visste at jeg ankom
Honningsvåg denne kalde dagen. Det var en positiv overraskelse og virkelig kjekt å få hjelp til montering av sykkel. Det var også en stor motivasjon
at han ble med ut på Nordkapp-platået for avspark av turen. Det hjalp å få
bort fokuset fra den finnmarkske sommeren som viste seg i all sin prakt.
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Nå skulle en tro at sykling hver dag i omlag en måned kunne bli en monoton affære. Det kunne det nok også ha blitt, men det er utrolig hvor lett det
var å komme i kontakt med folk. Alle uten unntak var positive, det var bare
trivelige mennesker å treffe over alt. Også på veien var det tommelen
opp fra bilister og spesielt motorsyklister. På turen møtte jeg også mange
syklister som var ute på samme tur, noen på vei sørover og noen syklet
nordover. Min tur virket noe puslete da jeg møtte en tysker som hadde
syklet fra Tyskland, gjennom Sverige og Finland til Nordkapp. For han var
det en selvfølge at han skulle sykle heim igjen, men da ta en annen vei.
Etter hvert som turen gikk sørover ble været bedre og jeg fikk mer erfaring
i langdistansesykling, pakking og å ligge i telt. Da jeg kom til Senja begynte
jeg å få vondt i et kne, og jeg ble bekymret for om turen måtte avsluttes
i Bodø. Jeg syklet noe kortere dager, og etter en drøy uke var det bedre.
Som pensjonist har man nok av tid, og kan justere turen etter hvert som
utfordringene dukker opp.
Jeg hadde i forkant tenkt mye på både form og utstyr, men etter hvert
som jeg tråkket meg sørover innså jeg at man trenger verken superform
eller det dyreste utstyret. Gleden av å dra på tur og oppleve Norge fra
sykkelsetet er det viktigste.
Etter en våt dag kom jeg til Skaidi. Dette er ingen stor plass, men det er et
kombinert motell, bensinstasjon, butikk og kafe der. Det fristet å ta inn på
motell for å tørke både klær og utstyr.
Jeg hadde investert i sykkelsko, men selv med overtrekk ble de gjennombløte. De ble tørket på varmeovnen, og da jeg senere på kvelden flyttet
dem fra ovnen falt sålene av. Nå var gode råd dyre, og på den kombinerte
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butikken og kafeen fant jeg jammen lim mellom alskens varer. Sålene ble
limt, men ettersom de måtte stå i press og jeg ikke hadde noen hjelpemidler, ble ikke resultatet bra. Skoene ble forlatt i en avfallskonteiner på
Brensholmen fergekai. Derifra og sørover gikk det i gode gamle joggesko.
Etter 28 dager med sykling ankom jeg Spangereid. Jeg var da ikke langt fra
målet. Solen skinte og det var varmt. Den første dagen der oppe i motvind
på Nordkapp virket så langt unna. Hadde jeg virkelig klart det?
Mens jeg sto på bensinstasjonen kom det ei dame i 80-årene og kikket
på meg.
«Du er ikke helt ung du», sa hun. Jeg måtte medgi at jeg hadde passert 70,
vi kom i prat, og det viste seg at hun hadde bodd der hele sitt liv. Hun la
ut om stedet, viste meg rundt og fortalte hvor jeg burde sykle for å se på
severdigheter. Hun var et godt eksempel på folk jeg møtte ellers på turen,
alle var blide og imøtekommende.
Den siste sjarmøretappe ut til Lindesnes Fyr tenkte jeg tilbake på turen
min. I underkant av en måned hadde jeg brukt på veien langs Norge, i
alskens vær. Jeg har fått sett landet på en måte man ikke ser når man
suser forbi i bil og møtt mange trivelige folk.

Framme ved Lindesnes Fyr.

På vei fra Nordkapp til Honningsvåg.

For meg var det å sykle Norge på langs et mål som jeg så på som ganske
vanskelig å nå. Jeg hadde ingen erfaring med å sykle så langt, jeg skulle
bo i telt, og hadde ikke all verdens trening.
Få mil før Lindesnes kjente jeg en mestringsfølelse jeg kanskje ikke ville ha
fått oppleve ellers. Ettersom en blir eldre er det viktig å holde seg i form.
Hvordan en gjør det må være opp til den enkelte, men tross mange lange
dager og fysisk anstrengelse ser jeg tilbake på dette som en svært trivelig
måned med massevis av opplevelser.
Det å nå målet og føle mestringsfølelsen gjør at jeg nok vil sette meg nye
mål i framtida. Hva det blir vet jeg ikke i dag, men at det blir noe det er
jeg sikker på.

Idyll fra teltet i Ersfjorden på Senja.

Om silda og forureininga av havområdene
inn på fuglelivet. Det var elles gitt ein fin orientering om plastforureininga av havområdene, og korleis den verkar inn på fisken i havet.
Vi fekk også sett litt av myntfunnet utanfor Runde etter forliset av det
nederlanske handelskipet «AKERENDAM» sin jomfrutur i 1725. Grunn
til forliset var at skuta kom ut av kurs.

Blide sunnmørspensjonister utenfor Ishavsmuseet.

I midten av september tok 16 politipensjonistar ut på tur til
Runde Miljøsenter og Ishavsmuseet på Brandal. Sjåfør på
bussen var vår eigen Sverre Pedersen.
På Runde fekk vi ein fin velkomst med kaffi og vafler. Deretter fekk vi
sjå ein interessant film «Havets sølv». Vi fekk eit lite innblikk i silda sin
vandring langs vår langstrakte kyst, og korleis silda sin vandring verka

Frå Runde gjekk turen vidare til Ishavsmuseet på Brandal. Her fekk
vi høyre eit interessant foredrag frå tidlegare ishavsfangstmann. Først
fekk vi kome om bord på ishavsskuta «AARVAK». Der fekk vi fortalt
om all dramatikken rundt ishavsfisket. Vi fekk deretter omvisning på
Ishavsmuseet. Vi fekk del i ein rik historie som fleire av oss hadde liten
kunnskap om frå tidlegare.
Dagen vart avslutta med ein kjempe god «Ballmiddag» på Ishavsmuseet. Politipensjonistane var samstemte i att dette hadde vore ein
fin felles tur med god historie og massevis med humor – GODT SOSIALT
LAG - vil absolutt anbefale for mange fleire.
Politiets pensjonistforening Sunnmøre - Lars Tolo
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Sør- og Nord-foreningene på
felles dagstur til Trondheim
Av Reidar Svendsen (PPTS) Foto: Per Kåre Strand (PPTN)

Guide

Torsdag morgen 13. juni 2019 reiste 18 medlemmer inkludert
leder Bente Markhus i Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
fra Steinkjer med tog. Mange av dem hadde allerede vært på reise
i flere timer bl.a. fra Namsos og Grong i lette regnbyger.

Det ble også tid til kaffe og noe godt å bite i ute på det fine tunet før vi tok
båten tilbake til Ravnkloa.

Programmet for dagen var bl.a. å spise lunsj i politikantina på Sentrum
politistasjon i Trondheim og en båttur tur/retur Munkholmen. Spenningen
var stor hos PPTN-medlemmene om deres tidligere politimester Andreas
Haugen, som hadde annonsert at han ønsket å delta på båtturen, ville
møte opp. Gleden var stor og gjensidig ved gjensynet.

Om man besøker Trondheim i egen regi anbefales en Munkholmen-tur,
enten man er historieinteressert, for å bade eller begge deler.

Med tog dro alle besøkende fra PPTN hjemover igjen utpå ettermiddagen.

Der møtte også leder av PPTS, Arne Engtrø, og sju medlemmer, hvor
førstnevnte ønsket alle velkommen og håpet vi ville få en trivelig dag
sammen. Det var stor stemning under lunsjen og vi pratet og hygget oss.
På grunn av de høye sikkerhetsforanstaltningene på Sentrum politistasjon
lot det seg dessverre ikke å få noen omvisning der denne gangen.
Etter lunsjen gikk alle i spredte flokker bortover mot Ravnkloa for ta båten
til Munkholmen.

Båt

Mens vi ventet på at båten skulle dra, sprakk skydekket opp, og vi fikk sol
og strålende vær som holdt seg dagen ut.
Etter ankomst på Munkholmen ble vi guidet rundt inne i tårnet av en
meget entusiastisk guide.
Deretter tok vi oss ut i det strålende været og vandret fritt omkring nesten
for oss selv.
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Kaffe

Tårnet
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Politiskolens lag til Praha

20 spreke politipensjonister fra Politihøgskolen var på sin årlige tur på ettersommeren. Denne gangen gikk turen til Praha i august 2019.

Max mat i Fredrikstad
Da vi besøkte politipensjonistene i Fredrikstad – som holder sine møter i VIP-rommet i Stjernehallen – var det ingen som kunne klage på
maten. Tapas, tapas og tapas – i lange og gode baner på alle fat og alle
bord. God stemning og «full jubel». Ca. 45-50 på møtene og hyggelig
lag som det pleier å være når politipensjonister samles. Og ikke minst
en overflod av gode historier.
På dette møtet var redaktøren av Politipensjonisten, Jørn-Kr.
Jørgensen, invitert til å fortelle om Møllergaten 19 med bakgrunn i sin
bok «Trøster og tyrann», men på grunn av kluss med elektronikken,
ble foredraget isteden om våre 271 kolleger som satt i konsentrasjonsleiren Stutthof i det tyskokkuperte Polen. Ikke noe mindre interessant
det – spørsmålene etterpå vitnet om både kunnskaper og interesse.
Med andre ord: Et god møte i Fredrikstad som gjerne gjentas på vårparten. PPF er og blir PPF!
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En Lord på Rodeløkka
Av Jørn-Kr. Jørgensen

å gjøre det på. Dette med Lord er kanskje
så sin sak, men det er en sedvane. Hvis
du er landeier i Skottland kan du kalle
deg Lord og jeg har godkjente papirer på
det, så det er ikke noe juks. Det er offentlig fra offentlig myndighet, sier Kjell Berg
forklarende.
Nå er Kjell Berg (65), eller Lord Kjell
Berg, vaskeekte politipensjonist fra Oslo
politidistrikt med adresse i Fjellgata på
Rodeløkka – midt i et gammelt område
som nesten er glemt blant byens mange
gater, hus og Barcode av stål og betong.
Rodeløkka er et idyllisk område ved siden
av Grünerløkka og Sofienberg på den ene
siden og Carl Berners plass på den andre
siden. På Rodeløkka lå det også en flott
politistasjon i en gammel villa.

Kjell Berg på terrassen til gamle Rodeløkka politistasjon i Tromsøgt. 4.

En helt vanlig, regntung høstdag sitter vi midt på Carl Berners plass,
på det som antageligvis i sin tid var lokalene til en av Oslos – og
kanskje Norges – første snackbarer. Den het «Valencia» og hadde
muligens landets første jukeboks. Det er så lenge siden at de fleste
har glemt det, men spør du i gårdene rundt rundkjøringen får du
svar. - Jo, «Valencia» var her. Gamle Ringen kino ligger mindre enn
et mislykket spydkast unna. I dag er det en Coop Extra i lokalene
hvor størrelser som Douglas Fairbanks og Spencer Tracy rullet over
svart-hvitt lerretet i 35 mm film for voksne.
Ordet juke kommer fra gullah og betyr egentlig «forstyrrende, støtende».
Det ble etter hvert brukt som betegnelse på enkelt, billig etablissement
der man kunne drikke og danse til musikken fra jukeboksen som man la
på en krone eller to for å kunne bruke.
Og like sikkert som regnet faller og høsten melder sin ankomst, står
plutselig politipensjonist Kjell Berg i døra. - Lord Kjell Berg, må jeg be
smiler han og ler med alt han har. - Se her, sier han, se visittkortet mitt.
Her står det svart på hvitt, Lord. Det samme gjør det på både førerkortet
og bankkortet. Det der er nesten ikke til å tro. - Jeg, Lord? Jeg kommer jo
fra Kalbakken.
- Det har seg har seg slik at jeg til min 60-årsdag fikk 100 kvadratfot land i
gave. Området ligger i West Highland i Skottland; litt vest for sydenden av
Loch Ness. Nærmeste by heter Fort Williams.
- Området er et naturreservat som selges i små landlapper for å hindre
kommersiell utbygging. De tenker på miljøet, og dette er en smart måte

14

NUMMER 4 - 2019

Rodeløkka politistasjon hadde kallesignalet «E» og holdt først til et ukjent
sted (1878-1893) fra 1893 til 1956 var
stasjonens adresse Tromsøgata 4.
Politikretsen var i 1878 ved Fagerheims gaten i en rett linje til, Auberts
gate, Sarsgate, Blytts gate, Trondheims-veien, Helgesensgate, Falsensgate,
Schleppegrells gate til Fagerheims gaten.
Stasjonen ble opprettet som følge av byutvidelsen den 1. januar 1878, og
stasjonen kom i drift muligens fra denne dato.
Styrken i 1929 var på 14 mann, nemlig en stasjonsbetjent, en politibetjent,
tre politioverkonstabler og ni politikonstabler.
Rodeløkkas politistasjon lå midt i idyllen på Rodeløkka blant småhus,
småbedrifter, hus med vannposter inn i gården og med utedo og ofte
trekkfulle hus og leiligheter. Den som var født inn i dette, likte seg her og
flyttet ikke uten videre frivillig. De patruljerende konstablene kjente sitt
publikum; omtrent hver en liten «tjuagutt» og «fyllik». Dette skapte en
trygghet og en nærhet som langt på vei er blitt borte med tidens tann.
Huset i Tromsøgaten 4 står fremdeles (2019) og brukes i dag som beboelseshus. Stasjonen ble nedlagt 1. januar 1956.
- Jeg begynte i politiet i april 1974 som aspirant på Møllergata 19. Det var
fast 10-12 fotpatruljer fra M 19 i tillegg til tre, fire bilpatruljer. Som aspirant
måtte jeg lære gata å kjenne og jeg fikk en veileder. Det han var mest
opptatt av, var at jeg gikk i takt med makkeren på Karl Johan. Det var visstnok veldig viktig. På denne måten lærte vi gatene å kjenne og vi hadde
kontakt med publikum. I dag er det nok noe annerledes, mener Kjell.
- Etter vel ett år som aspirant begynte jeg på Politiskolen. Etter det fikk
jeg fast stilling på Økern politistasjon som hadde ansvaret for bydelen
i Groruddalen hvor jeg vokste opp. Det hadde sine store fordeler, men
til tider også sine store utfordringer. Mange ganger måtte jeg pågripe
gamle klassekamerater, men som de sa: «Bedre at du arresterer oss enn
at en ukjent konstabel fra bygda gjør det.»
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jeg var på «Nark» fikk vi i 1989 den store Karoli-saken hvor to personer
var og hentet 30 millioner i kontanter ved Norges Banks hovedkontor.
Pengene ble hentet i en bag på en tralle, minnes Kjell.
- Siden ble jeg leder av Forsvarets Narkotikagruppe Sør-Norge med kontor
på Akershus festning. Jeg overtok etter Bjørn Enoksen. Deretter var jeg tilbake i Oslo – først ved Kriminalvakta, siden ble det innbeordring til Politiets
Materielltjeneste hvor jeg fikk innført ny batong som erstatning for den
gamle, legendariske gummibatongen fra 1917. I tillegg fikk jeg innført – i
samarbeid med Kripos – politiets første sporsikringssett for biologiske spor,
nye sperrebånd og nye spikermatter.
Kjell - Scotland.

Kjell Berg med sitt varemeke - panamahatten litt
på snei.

- På Økern var Bjørn Haner sjef – han hadde kjempestore hender og var
en markant leder. Alf Løkkeberg var der, E. Eystein Loftesnes var der og
Gudmund Johnsen som ledet Bydelpolitiet hvor jeg senere begynte å
jobbe. Jeg var kjent i området og likte forebyggende politiarbeid. Dessuten
snakket jeg «stamme-språket» og kjente til den lokale sjargongen.
- Fra Økern kom jeg til UP. Senere var jeg med under Alta-aksjonen. UP
hadde transportansvaret og fraktet demonstranter fra Stilla til lensmannskontoret på Elvebakken like ved politibåten. «Viking» het den i min
periode.
- Som noen andre kolleger ble jeg et «bytte» for ei jente fra Alta. Til å
være søring var jeg så heldig og fikk fast jobb på lensmannskontoret i Alta,
takket være lensmann Knut Thomassen som så betydningen av å ha noen
i tjeneste som kom utenfra.
- Å jobbe som søring i Finnmark byr på store utfordringer. Jeg ble truet på
livet flere ganger – på telefon, utenfor huset, i butikken, fikk slengt dritt
etter meg, så respekten var ikke som den skulle være. Oslo var bedre. Der
var politi politi.
- Dette medførte at jeg etter to år søkte meg tilbake til politiet i Oslo. Der
kom jeg til Ordensavdelingen på Grønland før jeg fikk jobb ved Kriminalavdelingens tyveriavsnitt ved Sigøynergruppa. Der var jeg i tre år, og jeg
kjente vel samtlige norske sigøynere i Oslo ved navn.
- Deretter begynte jeg ved Narkotikaseksjonen. Truls Fyhn var en meget
markant og støttende sjef. Gunnar Larsen var min nærmeste sjef. - Mens

- Etter fire år var jeg tilbake i Oslo. Etter en kort periode på Sedelighetsavsnittet og Saknetgruppen kom jeg til Finans- og miljøseksjonen hvor
jeg var hovedetterforsker på den store NORDEA-saken hvor 85 millioner
kroner ble overført til Dubai.
- I 2011 ble jeg pensjonist som politioverbetjent og avsluttet med en stor
fest på Ivars Kro i Grønlandsleiret med 120 gjester og full fart som det
alltid er når politifolk samles – med videohilsen fra selveste Ingelin Killengreen. - Jeg kalte det dimmefest.
- Som pensjonist åpnet jeg et eget etterforskningsfirma, men oppdragene
stod ikke i kø. Jeg måtte konkurrere med andre pensjonerte politifolk. Jeg
fikk en del oppdrag fra et forsikringsselskap, men dette var oppdrag som
medførte store utfordringer da de var meget komplekst sammensatt. Jeg
la rett og slett ned firmaet.
I dag lever Kjell sitt liv på Rodeløkka med sin kone og reiser i øst og vest
med engasjement i Oslo Politiets Pensjonistforening og i Norsk seksjon
av IPA.
- Det er viktig å se fremover,
sier Lord Kjell. - Før du aner
det er jeg igjen på vei til
det skotske høylandet. Det
handler ikke om whisky,
men om å se etter den
lille jordlappen. Skal den
vannes, tar jeg jobben!
- smiler Rodeløkkas egen Visittkortet fra IPA
er klar i sin tekst Lor
d Kjell Berg.
Lord; trolig den eneste.

Justismuseet
Mellom trærne på Kalvskinnet i Trondheim, ligger Justismuseet.
Museet er Norges nasjonale museum for justissektoren. Det ble opprettet i 2001 og ligger i bygningen til det tidligere Kriminalasylet. Utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og
fram til i dag. Museet har til oppgave å ivareta gjenstander og dokumentasjon av virksomheten innen politi-, fengsel- og rettsvesenet. For
å ivareta oppgaven skjer 1/3 av formidlingen på Kalvskinnet, 1/3 i
form av landsdekkende vandreutstillinger og 1/3 på internett. Det er
flott og fint og bør besøkes.

NUMMER 4 - 2019

15

POLITIPENSJONISTEN

«Bobby – politimannens hund ventet
14 år på en gravlund i Edinburgh»
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
En våt og kald høstdag i oktober går
hunden Bobby gjennom den gamle
gravlunden Greyfriars i Edinburgh
i Skottland. Han snur seg rundt.
Ser. Lukter. Der borte, borte ved et
gammelt steinbord, finner han det
han leter etter: Sin eier og herres
grav. I 14 år har Bobby ligget trofast
her - i sol og regn, vår som vinter.
Ventet og ventet på en mann
som aldri kommer. Dette er litt av
historien om hans liv.
Det fortelles at en gartner ved navn
John Gray kom til Edinburgh i Skottland i
1850. Han fikk ikke arbeid, og begynte i
Edinburgh Police Force som nattevakt
for å unngå og bli plassert på et hjem
for arbeidsledige. For å ha selskap
skaffet John Gray seg en «partner» - en
liten Skye Terrier-hund som fikk navnet
Bobby.
Etter et par år fikk John tuberkulose
og døde. Han ble begravet i Greyfriars
kirkegården midt i Edinburgh. Historien
forteller at hans trofaste Bobby satt ved
siden av graven hans i 14 år og ventet
og ventet på at Mr. Gray skulle dukke
opp igjen. Det skjedde selvfølgelig ikke,
for John Gray var død for evig og alltid.
Bobby fant seg ly for regn og vind under
et steinbord som stod tett plassert ved
John Grays grav.
Etter mange mislykkede forsøk på få
Bobby ut fra gravlunden, skapte omgivelsene på kirkegården, den lokale
gartneren og Bobby sitt eget liv blant
gravsteinene i den stille parken midt i
Edinburgh sentrum. Historien om Bobby
spredte seg fort. Byens befolkning stakk
ofte innom gravlunden Greyfriars for å
legge igjen penger til Bobby og samtidig få et glimt av den flotte hunden.
Garneren tok seg av det hele og forvaltet
pengene som kom inn til Bobbys beste.
Bobby måtte ha måt. En soldat på det
nærliggende slottet fikk kontakt med
Bobby er slitt på nesen. det skal bring lykke å berøre den. Overtro er overtro - og troen kan man ikke gjøre noe med.
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gartneren og Bobby. Ved slottet var det daglig salutt fra en kanon kl 13.00,
og soldaten trenet Bobby slik at hver dag når han hørte salutten, var det
tid for å gå til en nærliggende pub for å få seg mat.

levetid på 16 år, og det forklarer ulikhetene i hundens utseende på malerier og bilder tatt før og etter 1867.

Skuddet ble avfyrt. Bobby reiste seg opp fra stedet hvor han lå tett inntil
John Grays grav. Veien gikk gjennom gatene til nærmeste pub for å få en
pai eller noe annet som stod på menyen. Fornøyd bjeffet Bobby til takk,
og gikk tilbake til gravplassen og la seg. Han var etter sigende en meget
trofast og snill hund.

Selv om det aldri er lett å skille fakta
fra fiksjon, er historien om Greyfriars
Bobby trolig et «sant eventyr». Det
har inspirert til en rekke Hollywoodfilmer, TV-programmer og flere bøker,
og uavhengig av de mange versjonene av historien og uoverensstemmelsene i fakta, er det morsomt
nok gjort lite for å forhindre besøkende fra å hylle Skottlands mest
elskede severdighet - Greyfriars
Bobby og den flotte statuen.

Til og fra graven traff Bobby på mange mennesker. Etter sigende likte folk
å se hunden gå frem og tilbake i gatene. Han representerte noe trygt og
godt for alle – og han var kanskje Edinburghs første kjendis...
Da Bobby døde forteller historien at han ble han begravet på Greyfriars
Gravlund i samme grav som sin herre. De ble forenet til slutt, så det nyttet
å vente...
Berørt av denne historien bestilte baronesesse Angela Georgina BurdettCoutts en granittfontene med en statue av Bobby til ære for hans minne
i 1873. Den øverste delen av fontenen var til mennesker, den nederste
til hunder. Fontenen står der den dag i dag – og kan beskues av barn og
voksne som gjerne berører Bobbys nese fordi det bringer lykke.

Minnet om Bobby på kirkegården.

I dag troner Bobby på toppen av Candlemaker Row i Edinburgh like ved
Greyfriars Kirkegård. Det arrangeres turer både utenfor og innenfor kirkegården hvor historien om Bobby står i sentrum og fortelles igjen og igjen.

I moderne tid begynte noen å grave i historien om Bobby. Dr. Jan
Bonderson avdekket bevis som forteller at «Bobby» faktisk var to forskjellige hunder. Ingen av dem tilhørte John Gray.
Det ser ut til at den første hunden var en bortkommen, liten tass. Han
holdt til på et sykehus i nærheten av gravlunden, men slo seg senere
ned rundt kirkegården. James Brown som var gartner og stelte gravene
tok hunden inn på gravområdet, og intetanende lokale beboere trodde at
hunden sørget over sin døde herre.
Datidens aviser rapporterte om hvordan Mr. Brown ville sjarmere
besøkende med Bobbys fortelling i håp om å sikre seg en ekstra slant. Til
gjengjeld for slanten tok Mr. Brown publikum med til en lokal restaurant
eid av en herre ved navn John Traill.
Da Bobby døde mener Dr. Bonderson at det var Traills idé å erstatte
Bobby med en annen hund. En død Bobby var dårlig butikk. Faktum er
at besøkene på gravplassen hadde økt 100 ganger siden Bobbys
historie ble kjent for offentligheten! Dette forklarer litt om Bobbys lange

Edinburgh er en spektakulær by.

Kulturkveld for PPF-pensjonister i Narvik
Øystein Woll inviterte lokallaget vårt til hans flotte festlokale på en
ærverdig gård fra 1875. Lokalet rommer inntil 25 personer og ligger i
Salangen i Sør Troms.
Vi var 11 medlemmer som kjørte fra Narvik forleden dag og fikk først overvære et foredrag av historiker Eleseus Rønhaug om Salangsverkets historie
125 år tilbake i tid. Deretter serverte Øystein elggryte og kjøttsuppe til oss
før kaffe og sjokoladekake, lagd av Dagrun, kom på bordet.
Alt i alt et meget hyggelig samvær der alle satte stor pris på innsatsen
Øystein hadde gjort for å få dette i stand:)
Atle Pettersen, Leder/PPF Narvik
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Vi gratulerer!

Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra oktober til og med desember 2019. PPF gratulerer sine medlemmer som
har rund merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i januar 2020
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90

ETTERNAVN
Johnsen
Røste
Spangen
Jensen
Furuseth
Kleven
Meldre
Hoftuft
Clausen
Winther
Hofmo
Åsvestad
Bakken
Hugaas
Risa
Tyvoll
Haugberg
Hasle
Tufto
Waage
Bakke

FORNAVN
Bjørn Oddvar
Ivar
Knut
Arvid
Ellen Marianne
Jan Håkon
Anne Elisabeth
Torbjørg
Jan Tore
Torbjørn
Inger
Kjell
John Knut
Ivar Erik
Margund
Inga Aarhaug
Johannes
Eli Margrethe
Astrid Skjersåker
Jorunn Marie
Kari Oline

FØDT
31.01.1950
30.01.1950
30.01.1950
27.01.1950
23.01.1950
23.01.1950
22.01.1950
14.01.1950
13.01.1950
10.01.1950
06.01.1950
04.01.1950
02.01.1950
01.01.1950
01.01.1950
24.01.1940
22.01.1940
21.01.1940
01.01.1940
29.01.1930
02.01.1930

LOKALLAG
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Follo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Direktemedlem
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistlag, Narvik
Politiets Pensjonistforening, Romerike

Jubilanter i februar 2020

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
LOKALLAG
70
Ruud
Erik
26.02.1950 Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Johansen
Magne
26.02.1950 Politiets Pensjonistlag Telemark
70
Engtrø
Arne
24.02.1950 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70
Solheim
Aksel
23.02.1950 Politiets Pensjonistforening,
				
Nordmøre og Romsdal
70
Dørmenen
Thorleif
17.02.1950 Direktemedlem
70
Bruarøy
Svein Henrik
16.02.1950 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70
Aronsen
Ann-Britt
14.02.1950 Politiets Pensjonistforening, Harstad
70
Austli
Ella Laila
14.02.1950 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70
Hageland
Arne
09.02.1950 Vest-Agder Politipensjonistlag
70
Olsen
Arne Ottar
09.02.1950 Politiets Pensjonistlag Haugaland og
				Sunnhordaland
70
Rørholt
Svein
07.02.1950 Politiets Pensjonistlag Telemark
70
Sæle
Bjørn
06.02.1950 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
70
Svalastog
Tore Olav
05.02.1950 Direktemedlem
80
Herrebrøden Jon-Anders
28.02.1940 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
80
Johansen
Tor
22.02.1940 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
80
Gjøsund
Oddvin Kåre
05.02.1940 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
80
Helgesen
Gunnar
03.02.1940 Politipensjonistene i Buskerud
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Jubilanter i mars 2020
JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN

FØDT

70
Haugdal
Håvard
30.03.1950
70
Duaas
Stig
30.03.1950
70
Aasland
Bjørn Vidar
30.03.1950
70
Brunsell
Tom
29.03.1950
70
Thingvold
Jacob
29.03.1950
				
70
Wold
Ivar Egil
27.03.1950
70
Nordli
Bjørn Ove
26.03.1950
70
Røed
Brita
25.03.1950
70
Kleppe
Harald
25.03.1950
70
Arnesen
Arne
24.03.1950
70
Teigen
Svanhild Korsnes 22.03.1950
70
Konradsen
Alf
19.03.1950
70
Olsen
Jorunn Tryti
18.03.1950
70
Heimlund
Steinar
17.03.1950
70
Inger
Nan Jorunn
17.03.1950
70
Forsberg
Svein Harald
15.03.1950
70
Mandfloen
Mascot Jorun
12.03.1950
70
Bakken
Tore Per
11.03.1950
70
Stang
Marit
07.03.1950
70
Nødsel
Ivar
07.03.1950
70
Rotegård
Rolf Erik
06.03.1950
70
Dahl
Herman
05.03.1950
70
Ingebretsen
Lisbeth
05.03.1950
70
Henningsen
Solveig Hennie
04.03.1950
70
Jakobsen
Gerd
02.03.1950
70
Ørum
Per Julius
01.03.1950
80
Estensen
Jostein Fridtjof
31.03.1940
80
Holten
Anne-Marie
29.03.1940
80
Salkjelsvik
Turid
28.03.1940
80
Berg
Stein Erik
26.03.1940
80
Bergheim
Paal
16.03.1940
80
Vold
Knut Haakon
16.03.1940
80
Ruud
Gerd T.
13.03.1940
80
Larsen
Sigfred Henning
11.03.1940
80
Ulset
Steinar
10.03.1940
80
Torvik
Gustav
08.03.1940
80
Gundersen
Tor
01.03.1940
90
Nerby
Per M.
20.03.1930
90
Haanshuus
Tore
13.03.1930

LOKALLAG

Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Telemark
Kripospensjonistene
Politiets Pensjonistforening,
Nordmøre og Romsdal
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Politipensjonistene i Buskerud
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Vest-Agder Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening, Troms
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Politiets Pensjonistforening, Harstad
Follo Politiets Pensjonistforening
Kripospensjonistene
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
PST-pensjonistenes forening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Direktemedlem
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
Kripospensjonistene
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
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Norsk Politihistorisk Selskap skal
utgi bok om politiets kjøretøyer
Cellevogna

Radiobilen

Utrykningsbilen

Oslo-politiet fikk sine første biler i 1922 – lille julaften. Det var en skikkelig julepresang – en presang som monnet. Kun en av bilene er tatt vare på slik som den var. Den finnes i
dag på Norsk Teknisk Museum. Nå skal politibilenes – og politiets øvrige kjøretøyers historie – bli bok.

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) har i sin arbeidsplan for 2019
bestemt at det skal starte et forprosjekt om kjøretøy brukt/benyttet
i politiet. Forprosjektets formål er å samle en så fullstendig historisk
oversikt som mulig over alle kjøretøy, inkludert lensmannsetatens
private kjøretøyer, hånddrevne, trukket av hest, rein eller hund og
motordrevne kjøretøy som har vært brukt og som fortsatt brukes i
politiet.
Hestetrukne kjøretøy av forskjellig slag brukt av ordensmakten er omhandlet i
boken «Hestekrefter i offentlig tjeneste» av Svein Magne Olsen, utgitt av Tun
Forlag i 2008. NPHS støttet prosjektet og har rett til å bruke aktuell informasjon
fra boken.
Motorkjøretøy har vært brukt i politiet til transport fra først på 1900 tallet. I dag
er kjøretøyene i tillegg til transportmiddel også teknisk avanserte arbeidsplasser.
Prosjektet har som formål å samle dokumentasjon om alle typer kjøretøy i
politi- og lensmannsetaten og informasjon om bruken av kjøretøyene:
•
•

Merke, fabrikat, teknisk beskrivelse, tekniske handbøker om
tilgjengelig, registrerings opplysninger/ registreringsnummer,
brukt fra til, til hva og hvor.
Foto/negativer er meget viktig, men da av en slik kvalitet at det kan
benyttes i en publikasjon. Hvert kjøretøy bør om mulig dokumenteres
med foto.

PPF flytter til PF i Nydalen
Politiets Pensjonistforbund (PPF) flytter i travle høstdager ut av kontoret
i Politidirektoratet til nytt lokale sammen med Politiets Fellesforbund i
Gjerdrums vei 4 i Nydalen.
PPFs nye kontor (bilde) er stort
og romslig og innbyr til innsats og
arbeid for politipensjonister. Med
moderne utstyr og kommunikasjonsmidler, blir dette superbra.
Politipensjonisten var med forbundssekretær Magne Rustad,

•

Det understrekes at alle kjøretøy med eller uten motorisert fremdrift
inngår i dette forprosjektet.

NPHS primære formål er å sikre politihistorien. I dette prosjektet vil vi dokumentere kjøretøyers betydning i utviklingen av norsk politi og lensmannsetat
slik det ble gjort i forbindelse med boken om politiets sambandshistorie «Fra
varde til SMS» og «Politiets våpen» «Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen».
Forprosjektet er initiert for å få kontakt med personer og enheter i og utenfor
etaten med spesielt kunnskap og interesse for kjøretøy. Dette er starten på
et arbeid som vi håper kan resultere i en bok om kjøretøy i politi- og lensmannsetatens gjennom tidene, fra kjøretøy trukket av hest, rein eller hund til
helikopter og fly.
NPHS har i arbeidet med tidligere bokprosjekter erfart at politiets fagorganisasjoner gjennom tidene, bl.a. ved å opprette egne utvalg, har vært svært
engasjert ved anskaffelse av nytt utstyr til etaten.
Det finnes mange medlemmer av Politiets Pensjonistforbund som har vært –
og er – engasjer med, av og i biler. Ta kontakt med Norsk Politihistorisk Selskap
dersom du har opplysninger av verdi som kan komme til nytte i forprosjektet
og i en bok om politiets biler/kjøretøyer. Det er viktig at historien blir tatt vare
på, og som eksponent for dette er en bok om politis kjøretøyer midt i blinken.

forbundsnestleder Martha Kalland
og forbundsleder Bjørn Egeli
(bildet) og inspiserte de nye lokalene – og de sa seg godt fornøyd
med omgivelsene.
Nydalen er en av de aller nyeste
«gamle» byområdene i Oslo – rett
ved Storosenteret, PST, TV2, Bokklubbene og mange andre aktører
som har plassert seg litt i utkanten av byen. Man kommer til Nydalen ved
å ta T-banen til Nydalen stasjon. Det er 12-15 minutter fra Sentrum – og
Gjerdrums vei går forbi T-banestasjonen, så det er ikke vanskelig å finne
frem. Og kaffemaskinen er alltid klar!
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PF Forsikring | Telefon 23 16 31 00 | post@forsikring.pf.no | pf.no/forsikring

