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«Nødvendige støtte
og imøtekommenhet»
P

PF har fått tilbakemeldinger fra deler av organisasjonen om
at hjemmesiden vår ikke fungerer etter hensikten. Tilbakemeldingene forteller oss at hjemmesiden mangler viktig informasjon, at noe er foreldet og at det er vanskelig å finne frem til det medlemmene
trenger av informasjon.

H

andlingsplanen sier at forbundsstyret skal arbeide for å kvalitetssikre hjemmesiden vår. Derfor har styret nå nedsatt en arbeidsgruppe, ledet av forbundssekretær Magne Rustad, som skal utarbeide et forslag til forbedring. Forslaget skal
inneholde en anbefaling om hva slags informasjon vi skal legge ut, hvordan strukturere
- og ikke minst organisere - arbeidet med hjemmesiden.

L

okallagslederne er, sammen med redaktøren av Politipensjonisten, valgt som
referansegruppe til arbeidsgruppen. Det er også mulig for medlemmene å komme
med forslag til forbedringer, noe vi håper skjer. Eventuelle forslag skal rettes til lederen
av lokallaget. Det er viktig at hjemmesiden sees i sammenheng med forbundets
informasjonskanaler for øvrig, som f.eks. Politipensjonisten.

F

orbundsstyret planlegger et lederseminar i tidsrommet 24.-26.4. Det er blitt en
tradisjon å legge til rette for en arena, mellom landsmøtene, der lokallagslederne
og utvalgslederne kan møtes for erfaringsutveksling, faglig påfyll og sosialt felleskap.
Vi har bl.a. invitert foredragsholdere fra våre samarbeidspartnere som politidirektøren,
lederen av Politiets Fellesforbund og lederen av Pensjonistforbundet.

L

okallagene/-foreningene melder om store lokale forskjeller vedrørende tilgang
til tidligere arbeidssted, tilgang til kontor og administrativ- og økonomiske støtte.
Medlemmer synes det er urimelig at de mister tilgangen til sitt tidligere arbeidssted ved å bli fratatt adgangskortet. Mange føler seg fortsatt sterkt knyttet til etaten,
opplevelsene og kollegaene etter at de har avsluttet sin tjeneste. Det er også store
forskjeller for lagenes mulighet til kontorfasiliteter.

D

isse forholdene kan umulig være i tråd med i PODs Disponeringsskriv for 2014,
der forbundet fikk inn eget punkt 4.6 om «politipensjonister». Her står det innledningsvis at POD og PPF er «opptatt av at alle pensjonister blir gitt den nødvendige
støtte og imøtekommenhet, og at det i den anledning må legges til rette for at
pensjonistene kan opprettholde kontakten med sine tjenestesteder». Videre står det
at: «Det må legges til rette for at pensjonistforbundets lokale lag/foreninger har tilgang til kontorer og administrativ støtte, og blir vurdert ved fordelingen av velferdsmidler». Dette er veldig gode formuleringer, som vanskelig kan misforstås. Det er derfor
overraskende at det er så store forskjeller på disse forholdene rundt om i landet.

F

orbundet har nettopp gjennomført en liten undersøkelse blant våre lokallag om
det lokalt gis økonomisk støtte, og eventuelt størrelsen på denne. Også her er
det veldig store lokale forskjeller, noe som neppe er slik innholdet i overnevnte skriv
forutsetter. Sunn økonomi for lagene/foreningene er en forutsetning for at disse skal
kunne tilby medlemmene varierte aktiviteter, og kunne utgjøre en forskjell i hverdagen for medlemmene.

I

skrivende stund er det årsmøtetid for de lokale lagene/foreningene. De 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 foreningsarbeidet. 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.
Takk til alle for innsatsen!
Bjørn Egeli, forbundsleder
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Pensjonistnettverket – en mulighet
4. Meld deg på en samtalegruppe for enslige der du sammen med
andre kan få råd og bistand til å takle singellivet. Hvis det ikke
finnes slike grupper der du bor, så start en. Ta for eksempel
kontakt med den lokale frivillighetssentralen.
5. Meld deg inn i en frivillig organisasjon der du kan være til støtte
for andre.
6. Finn nye venner på Internett. Mange ensomme har laget egne
nettsider der man kan ta kontakt. Bruk søkeordet ensomhet,
så får du opp flere hjemmesider.
7. Har du økonomisk mulighet, kan du benytte deg av en kommersiell
besøkstjeneste. Adresser finner du i telefonkatalogen.
8. Meld deg inn i en singelklubb, det finnes flere i de store byene.
Er det ingen der du bor, så start en.
9. Søk profesjonell hjelp. Forklar hva som er problemet ditt – at du
føler deg ensom og hva slags ensomhet du sliter med og når den
kjennes verst. Det finnes ulike terapiformer som kan hjelpe – både
individuell terapi og gruppeterapi.
Det er sagt at vårt samfunns største sosialmedisinske problem, er
ensomheten. Det er ingen vits å polemisere verken med eller mot
det, for alle har vi på en eller annen måte kjent på ensomheten.
Scenen er ikke vanskelig å forstå: Etter et langt arbeidsliv, venter
pensjonistlivet. De aller fleste gleder seg på en eller annen måte til dette,
men noen faller utenfor. Det er de som ingen familie har, få slektninger,
kanskje, og liten omgangskrets. Noen er blitt enker eller enkemenn fordi
ektefellen falt tidlig fra, og det ble ikke som de hadde tenkt seg. Og noen
er av ulike grunner syke, eller har en syk ektefelle. Ensomheten er liksom
det eneste alternativet. Det kan for mange være like sårt som vondt.
Som mennesker er vi sosiale vesener. De aller fleste av oss ønsker kontakt
med andre. Det er helt naturlig, og ligger i den menneskelige natur. Men
for noen blir denne terskelen til å få kontakt hvis man av en eller annen
grunn er blitt alene, uoverstigelig. Man vil, og vil gjerne, men får det likevel
ikke til. Det er alltid en hindring i veien... Det kan hende det største hindret
er vår egen stolthet?

Dette er noe. Det finnes mye mer, og det er bare tanken som begrenser det.
Poenget er at du ikke skal sitte alene og føle deg ensom, men i verste
fall finne noen å dele ensomheten med. Det er ikke alt vi som har vært
tilsatt i politiet verken kan eller ska snakke med andre om, men langt på
vei kan man likevel få til en kommunikasjon. Her er også PPFs nettverk
en styrke. Du treffer kolleger.
Det er noen som sier at «den står sterkest som står alene». Det får så
være – men ikke alltid og hele tiden. I politiet har vi lært at «samhold er
vår styrke». Det gjelder også som politipensjonist.
Jørn-Kr. Jørgensen
Redaktør

Midt oppe i alt dette kommer PPFs pensjonistnettverk som et alternativ.
En kollega står klar til å snakke med deg. En kollega som vil og kan og
har tid – og som du ikke behøver å vise eller bevise det ene eller andre
for venter faktisk på at du skal ta kontakt for en prat og en kopp kaffe.
PPFs pensjonistnettverk er selvføvlgelig ikke behandlere eller medisinsk
utdannet personell, men kolleger som er oppriktig interessert i deg og
ditt – og som vil høre, kanskje komme med råd, se ting fra en annen
synsvinkel – og kanskje gi både deg og meg et annet innfall og en ny
kurs. Som du husker, ble ikke Rom bygget på en dag.
Det er mange kloke råd for å jobbe med ensomheten og ensomhetsfølelsen.
Foruten PPFs pensjonistnettverk – som vi fra denne samlten gjerne anbefaler – er følgende råd gode og ta med seg på veien:
1. Velg riktig bolig. Har du mulighet for å velge bolig, så bosett deg
et sted hvor muligheten for et sosialt naboskap er til stede.
2. Meld deg på et kurs, og få undervisning i noe som interesserer
deg. Her møter du andre som er interessert i det samme som deg.
3. Involver deg i en aktivitet du brenner for; et hjelpeprosjekt, en
frivillighetsorganisasjon eller lignende.

NUMMER 1 - 2018

3

POLITIPENSJONISTEN

Martha Kalland – leder av PPFs pensjonistnettverk:

Det handler om livskvalitet
Av Jørn-Kr. Jørgensen
livet lysere og enklere for de av
medlemmene våre. Noen har dårlig
helse, noen er ensomme eller sliter
med traumer ut fra selvopplevde
tunge saker/hendelser. Og alle
trenger å bli sett! - Jeg vet også at
friske og raske pensjonister synes
det er artig med en liten koselig
telefonsamtale, eller at en kollega
stikker innom en liten tur for å mimre
litt om den gangen de jobbet i lag.

Pensjonistnettverket samlet på Gardermoen.
Martha Kalland er PPF-styret kontaktperson i Politiets Pensjonistnettverk som nå er initiert i Politiets Pensjonistforbund. Grunnstammen i Pensjonist-nettverket (PNV) har 41 nettverksledere,
pluss et antall nettverks-medarbeidere plassert over hele landet.
Dette er folk som er tilgjengelig for samtale, og deres forum er en egen
Facebook-side hvor de kommuniserer med hverandre.
Martha Kalland bør være kjent for de fleste av PPFs medlemmer. Hun har
vært med i PPF-styret noen år, og ble valgt til nestleder under landsmøte i
Trondheim i sommer. Sin polititjeneste har hun stort sett fra Trondheim politikammer, Uttrøndelag politikammer og til sist etter sammenslåing, Sør-Trøndelag
politidistrikt, hvor hun som pensjonist fremdeles er aktiv både som leder av
den lokale pensjonistforeningen, er eksamensvakt hver vår og førjulsvinter,
samt har et enkeltmannsforetak og tar på seg forskjellige oppdrag for barnevernet både i Værnes-regionen, samt i Trondheim by. Martha har ca. 16 års
medlemskap i Lions, og påtok seg utfordringer og lederansvar i alle disse årene.
Hun var Distriktsguvernør i 2007-2008 for Distrikt 104B, dvs. Sør-Trøndelag,
Nord-Trøndelag og Nordlandsklubbene i Lions.
- Hvilke tanker gjør du deg i innledningsfasen om Pensjonistnettverket?
- Personlig er jeg veldig glad for at Pensjonistnettverket (PNV) ble til virkelighet
etter at det forrige forbundsstyret i PPF i sine to siste år fikk arbeidet
fram dette nettverket, med god hjelp fra arbeidsgruppen som forbundsstyret
opprettet etter et vedtak under Landsmøtet i 2015. Arbeidsgruppa jobbet fram
et meget godt forslag som ble behandlet og vedtatt iverksatt i forbundsstyret
30.11.2016.
- En todagers opplæringssamling ble gjennomført 22.-23.3.2017 på Gardermoen
med bistand fra Politidirektoratet. Disse dagene var, etter det jeg har forstått,
svært vellykket. Motiverte nettverksledere dro hjem til sine foreninger, og hadde
da som oppgave å skrive og sende inn en Handlingsplan for eget nettverk. Dette
har blitt gjort, og enkelte av disse har gjennomført opplæring lokalt til de øvrige
nettverksmedarbeiderne.
- Jeg mener at hele ordninga handler om å bry seg om hverandre. Ut fra
egen erfaring - fra et 68-årig langt liv, min politigjerning i 37 år, samt engasjement i egen pensjonistforening og styreverv der i ca. 5 år (de siste 3 som
leder), vet jeg at det skal så lite til av oppmerksomhet og hjelp for å gjøre

4

NUMMER 1 - 2018

- Jeg sitter igjen med en følelse av at
hele min politigjerning har hatt innhold av det å ta vare på medmennesker. Er det noe som gleder meg, så er
det å høre eller se at noe vanskelig
og tungt har forandret seg til noe
positivt – noe bedre - i andres liv.
- Jeg vet at nesten alle foreningene våre har utarbeidet en Handlingsplan for sitt
videre arbeid for PNV, og at flere har satt i gang arbeidet med å ta kontakt f.eks.
med medlemmer som de ikke har sett eller hørt noe fra på lang tid. Dette mener
jeg er en veldig grei oppstart.
- Hvordan skal Pensjonistnettverket jobbe, eller spurt på en
annen måte: Hvor høy er terskelen for å ta kontakt?
- Nettverkslederne og deres kontaktpersoner, skal ikke ta kontakt med enkeltmedlemmer av «nysgjerrighet», men de skal henvende seg til disse for å høre
hvordan det står til. Kanskje har medlemmet et enkelt problem som lett kan
løses ved hjelp av PNV sine representanter.
- Terskelen for å ta kontakt med et medlem skal være lav. Vi skal ikke tilby
«taxi»-tjenester eller handleturer satt i system. Noe annet er at et medlem har
problemer med å ta seg fram til våre aktiviteter, og da kan det lett ordnes med
skyss via andre medlemmer som bor i nærheten, slik at medlemmet får være
sammen med de andre i foreningen.
- Jeg tror at etter hvert som dette arbeidet kommer i gang og blir gjort kjent
blant medlemmene, vil trolig medlemmer som sliter med ett eller annet selv ta
kontakt med nettverksleder i egen pensjonistforening og be om en eller annen
form for støtte eller hjelp.
- Som leder av foreningen i Trøndelag, har jeg de siste månedene vært på besøk
til tre av våre eldre pensjonister i forbindelse med «rund-dag» til den ene, lenge
siden vi har hørt noe fra den andre og den tredje har flyttet fra Trondheim og
har vanskeligheter med å komme til møtene våre. Jeg har erfart at de som har
fått besøk er blitt veldig glad og fornøyd. Det er noe av det viktigste man oppnår ved slike besøk, men det gjør også noe med oss som er i stand til og kan
gjennomføre slike besøk. Det å få muligheten til å glede andre er en meget positiv opplevelse. Jeg husker min mor sa så ofte: «Det kommer en dag til oss alle.»
- Hva kan man forvente i kontakt med en representant for
Pensjonistnettverket?
- Det aller viktigste er at representanten fra PNV har tillit blant egne medlemmer.
Nettverket i foreningene bør ha med representanter fra begge kjønn.
Alle som skal arbeide i nettverket bør ha tilstrekkelig opplæring, før
de starter opp med dette arbeidet. Samarbeidet med Politidirektoratet
(POD) har vært og vil bli viktig i tiden framover. Innsatsen fra PNV vil handle om
våre medlemmers livskvalitet.
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- Dersom problemet/ene medlemmet har er veldig sammensatte, er det viktig
at de i nettverket vet hvor og hvordan de kan få tilkalt hjelp fra det offentlige.
I noen tilfeller kan tidligere arbeidsgiver ved HMS-rådgiver være rette person å
ta kontakt med, men alle slike henvendelser må alltid være i samråd med den
som har behov for eller ber om hjelp/bistand.
- Jeg tror at en god og fortrolig samtale i rolige omgivelser ofte kan være den
beste ivaretagelse og støtte nettverksrepresentantene kan være med på å gi og
oppfølging i en eller annen form er en forutsetning etter min mening.
- Representanten/ene fra Pensjonistforeningene som er med/blir med
i PNV. Hvem er med i nettverket, og hvordan kan den som er
interessert bli med?
- Enhver forening som ønsker å ha et PNV, benytter sitt eget styre til å få inn forslag til frivillige og interesserte kandidater til å bli med i dette nettverket. Styret
utpeker hvem de vil ha som nettverksleder (NVL) ut fra de som har meldt seg på
som interesserte, og i de politidistriktene hvor det er flere pensjonistforeninger
konstituerer de utvalgte i disse foreningene seg selv angående hvem som skal
være politidistriktets kontaktperson (KP.)
- Som tidligere nevnt bør nettverket etter min mening være representert med
medlemmer fra begge kjønn. Helt utmerket vil det være dersom pensjonister fra
både tidligere politiansatte, sivilt ansatte og eventuelt juristene, er representert
i nettverket.
- Har nettverkets medarbeidere taushetsplikt?
- Samtaler og opplysninger som blir gitt av medlemmer under fortrolighet
til nettverksmedarbeiderne skal ikke rapporteres videre til foreningenes styrer.

Martha Kalland og hennes mann, Thorbjørn, er ofte på besøk hos tidligere kolleger.
Her slår de av en prat med Magne Årstadvold (86) år i hans hjem for noen uker siden.

- Nettverksleder skal orientere styret i egen forening om forhold knyttet til PNV, og
denne skal hvert år utarbeide en årsrapport til styret som skal inneholde opplysninger
om de oppdrag/oppgaver de har hatt i perioden. Denne rapporten skal også inneholde noen ord om tidsforbruk, samt noe om økonomiske utgifter de har hatt.
- Mitt ønske og forslag er at alle nettverksledere fører oversikt over alle
oppdrag og totale utgifter pr. år (mellom årsmøtene). Disse opplysningene
vil bli et viktig grunnlag under forhandlinger om hvordan f. eks. utgiftene skal
dekkes i kommende år.
- Hva med «veien videre» etter at man har hatt kontakt, er det lagt
opp til noen oppfølgning av den enkelte?
- Vi har startet opp et arbeid som er nytt i alle pensjonistforeninger. Jeg vil
likevel påpeke at vi pensjonister har vel i alle år «tatt oss av hverandre»,
men dette har kanskje mange ganger blitt noe tilfeldig. Nå blir hjelp og støtte
satt i et system. De som ønsker hjelp, vet at de kan ta kontakt med f.eks. nettverksleder i egen pensjonistforening.
- Jeg tror vi kommer fram til hvordan vi skal legge opp arbeidet framover,
og følge opp en sak ut fra erfaringer vi gjør oss mens vi «går veien videre»
med dette viktige arbeidet.
- Hva med økonomisk dekning av påløpende utgifter i foreningene?
- Forbundsstyret har satt av en sum i budsjettet til pensjonistnettverksarbeidet, og alle nettverksledere og kontaktpersoner som har hatt utgifter i
forbindelse med opplæring av nettverksmedarbeiderne i egen forening/egne
foreninger, bes ta kontakt med meg på e-mailadresse:
martha.kalland@gmail.com - eller på mobiltelefon 944 99 065.
Vi skal sammen finne løsninger!

Martha Kalland som ung konstabel.

Forbundsstyret i arbeid

Forbundsstyret i PPF - f.v. Egil Haaland, Oddbjørn Olsen, Kjellaug Røgler, Martha Kalland, Tom Laugerud, Kjell Fagerlig, Bjørn Egeli og Magne Rustad.
Nå om dagen, er det Lederkonferansen i april som forberedes.
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«God bless you!
I love you!»
Av Jørn-Kr. Jørgensen

- Kursingen gikk på å lære politiaspiranter i utrykningstjeneste hvor de
gjennomgikk mange fysiske anstrengelse. - Jeg ble nok tatt for å være
både streng og hard. Men jeg avsluttet alltid med å si: «God bless you!
I love you.» - og jeg mente det, sier Evanger.
- Flere profilerte personer var med under øvelsene – politidirektør Odd
Reidar Humlegård, politimester Hans Sverre Sjøvold, ass. politidirektør
Håkon Skulstad – og politimester Johan Brekke, og mange mange, mange
flere som det er umulig å nevne navn på. De vet selv hvem de er.
Alle disse ble utsatt for Jarle Evangers harde krav i arbeidet med å utdanne
best mulig skikkede politifolk.

- Jeg har sett noen tusen politifolk komme og gå. Jeg begynte som
instruktør ved Politiskolen i 1971 under skolesjef H. Bakkane,
og kaptein John Slåtten gående i korridorene. Han hadde tittel av
politifullmektig. Jeg gikk i «lære» hos Slåtten.
Det er Jarle Evanger, 78 år, som forteller dette. Han gikk av med pensjon
i 1999, og jobbet forsatt i fem år ved Politiskolen. Han kunne notere seg
for nærere 35 års tjeneste ved både «skolen» og politihøgskolen, da han
gikk av som seksjonsleder/personalsjef for Personellseksjonen.
Evanger, som opprinnelig kommer fra Mo i Rana, eller Yttern, gikk selv
ved Politiskolen hvor han ble uteksaminert i 1970. Fra 1970 til 1976, var
han i politi- og lensmannsetaten i Sarpsborg – ved lensmannskontoret i
Tune. Siden ble det tjeneste ved Senja politikammer med kontorpult i
Harstad. Hele tiden var han også instruktør ved Politiskolen til han ble
ansatt i 1976.
Men egentlig er Evanger soldat med utdanning fra Befalsskolen for
infanteriet, Militærpolitiskolen, samt kompanisjefkurs og flere andre
spesialkurs i Forsvaret. Dette skjedde fra 1958 til 1968 – hvor han til slutt
ble kaptein med tre stjerner på slitekanten.
Da Evanger kom til Politiskolen i 1976 som politibetjent og instruktør,
var det en rivende utvikling i politiutdannelsen. Han hadde ansvaret for
mange utrykningskurs, og har ligget i leir så å si over hele Norge – mye
i Nord-Odal, i Rinnleiret i Nord-Trøndelag, Steinkjæersannan, Hvalsmoen
ved Hønefoss, Starum, i Våler i Østfold og Ravneberget.
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Det er nok mange av PPFs medlemmer som husker og kjenner Evanger.
Det skal godt gjøres å ikke ha lagt merke til den ivrige instruktøren med
den kraftige stemmen. Til tross for sine nesten 1 meter og 70, ruver han
i terrenget, og vet å gi seg tilkjenne der det er nødvendig. Ikke fordi
han søker oppmerksomhet, men fordi han vil ha elevene videre, videre,
videre – fremover, fremover...
- Vi stod midt oppe i en stor overgang fra etatsskole til høgskole. Det var et
sprang som bare gjorde norsk politi godt. Da vi var en etatsskole, var det
oppstilling med flaggheising hver eneste dag. Det ble ble borte med høgskolen i mange andre ting som hadde med identiteten til yrket å gjøre.
Vi var f.eks. nøye med uniformen og opptreden i uniform. I dag er noe
av dette blitt borte. Høgskolesystemet har «spist dette opp». Det er ikke
dermed sagt at det er noe galt med høyskolesystemet. Verden går fremover, og utviklingen tilsier at må være der man er. Hvis ikke står vi stille.
- Vi utdannet utrolig mange dyktige polititjenestemenn fra den gamle
politiskolen. I dag er de så godt som alle pensjonister.
- I løpet av disse årene har jeg forholdt meg til mange skolesjefer. Det
begynte med H. Bakkane. Han drev skolen sammen med kaptein Slåtten.
Så kom Odd Eide. Han var en særdeles dyktig mann som var opptatt av å
utdanne dyktige politifolk til etaten. Han var formell og streng, og fikk det
stort sett som han ville. Eida sa ofte: «Jeg hentet Evanger fra Harstad.»
- Etter Eide, kom Bjarne Lilaas. Med han fulgte det smil og glede, og han
ville alltid det beste for alle. Han var uformell og godt likt. Da han døde og
ble gravlagt i Horten, var en ting som gikk igjen i alle talene. Det Bjarnes
strålende humør, og han rungende latter. Den var aldri langt borte.
- Så kom det store skiftet med høgskolen. Neste rektor var Kari Larsen
Kvakkestad. Jeg var en av de første som tok henne imot på politihøg-
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Oppstilling på Politiskolen.
skolen, og hun fant seg godt til rette. Med henne kom den akademiske
grunnholdningen og tyngden til syne ved skolen. Det var helt nødvendig
for at politiskolen skulle bli godkjent som politihøgskole. Kvakkestad gjorde
en meget god jobb i dette nybrottsarbeidet, hvor det var mye turbulens
og mange meninger.

som er 14 år som er kaptein på Lambertseter fotballag for jenter og som
spilte finale mot Nord-Korea under Norway Cup – der de tapte knepent.
Hun spiller også håndball for Nordstand, og er en særdeles dyktig spiller.
- Det innebærer at bestefar må hente og bringe, og jeg gjør det så gjerne.
Det er bare en stor glede. Barnebarn er livets dessert.

- Da Kvakkestad var rektor, var Hans Sverre Sjøvold nestkommanderende
med grad av politiinspektør. Sammen med Sjøvold hadde jeg mange
gode og konstruktive samtaler samtaler og arbeidsår. At han ble politimester i Oslo, forundret meg ikke.

Når dette skrives, bringer denne pennefører i erfaring at Evanger også
var en hardtslående vestrebeck på Harstad Idrettslag, og var seriemester
ved flere anledninger. Ikke underlig at han koser seg med barnebarna!

- Vi var ikke så mange politifolk i administrasjonen den gangen. En av
mine oppgaver var å fortelle Kvakkestad om den gamle politikulturen, slik
at hun visste bedre hvem hun møtte. Det var en ny tid og mye morsomt
i møtet mellom to kulturer.

Jarle Evanger er også leder av Politihøgskolens Pensjonistforening som
har ca 45 aktive medlemmer. - Vi har regelmessige møter, og reiser på
utenlandsturer. Nå planlegger vi en tur til Krakow i august 2018.

- I perioden jeg jobbet ved PHS som pensjonist, var Ragnar Auglend
skolesjef. Han var en tenkende akademiker fra Kristiansand, som senere
kom til å skrive bindsterke verk i politilære. Han var med på å prege
skolen, og med sine store kunnskaper om politiet, videreførte han politiutdanningen.
I mange år var Evanger med i Opptaksnemnda for politi- og lensmannsetaten. Han hadde flere flere oppgaver, og var hovedsekretær for nemnda
– og hadde ansvar for opptaket i Oslo, Bergen, Kristiansand, Tromsø og
Kirkenes. Mitt ansvar var å tilrettelegge opptakene fra nemndas side på
ulike stedene. - Jeg gikk igjennom tusenvis av søknader, og jeg kan ikke
si så mye om dem, men det var mange fargerike opplevelse; både fra de
som søkte og fra de respektive politikamre og lensmannskontorer.
- Tiden i nemnda var spennende. Etterhvert ble nemndas emnet og i dag
er opptakssystemet helt annerledes enn da vi startet opp med dette på
80-tallet. Alt er i endring.
I 2018 lever den aktive Jarle Evanger et godt liv i fred og fordragelighet.
- Jeg har to barnebarn – en gutt på 10 år, Kasper, som spiller ishockey
på Manglerud-Star og fotball for Lambertseter Gutter, og så er det Emma

Maryan Sørensen og Jarle Evanger. Foto: Ove Heimsvik.
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Kripospensjoniste

Gerd Eline Langsæter, Svein Kjus, Rune Fossedal og Åse Aarthun, bak fra venstre Sigbjørn Wathne, Arne Bjørkås, Knut Holen og Karen Sørdalen.

Torsdag 7.12.17 var Kripospensjonistene samlet på KRIPOS for å
feire sitt 20-års jubileum. Leder Svein Kjus åpnet møtet med å
ønske samtlige velkommen, og gledet seg over at omtrent halvparten av foreningens 103 medlemmer møtte til medlemsmøtet
som var kombinert med julebord.
- Det har vist seg å være av stor betydning at det er opprettet en pensjonistforening, og den store oppslutningen med 40 deltakere på årets tur til
Beograd viser at medlemmene trives i hverandres selskap.
Særlig invitert var kveldens hedersgjest, Frank Frostrud, som var med i
det første styret som nestleder og sekretær. Til stede var også inviterte
Kripossjef Ketil Haukaas og nyvalgt leder i PPF, Bjørn Egeli.
Styret i jubileumsåret, foran fra venstre – Gerd Eline Langsæter, Svein
Kjus, Rune Fossedal og Åse Aarthun, bak fra venstre Sigbjørn Wathne,
Arne Bjørkås, Knut Holen og Karen Sørdalen.
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Svein overlot så ordet til kveldens foredragsholder, alltid godt forberedte
og kunnskapsrike Oddmund Dahle, som underholdt med historien om
Kripos-pensjonistene, ispedd bilder fra de første årene.
Det var daværende Kripossjef Arne Huuse som satte spiren for en samling
av pensjonerte kollegaer, og med god organisering av Roar Martinsen ble
foreningen etablert 3. juni 1997.
Roar fikk med seg Eilif Eskøy som hadde mange år bak seg fra ledelsen av
Oslo Politis Pensjonistforening. 25. september 1997 var alle formaliteter
lagt til rette. 27 medlemmer var registrert, møtet satt og valg ble foretatt. Eilif Eskøy ble valgt til foreningens første leder, med Frank Frostrud
som nestleder/sekretær.
Eilif med sin slentrende penn, var delaktig i de tidlige beretninger av
Kripospensjonstenes historie, først som en egen spalte i «Kriposposten»,
og fra august 2001 i medlemsbladet «Kripospensjonisten». Jubileumsnummeret for desember 2017 hadde løpenummer 86.
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ene 20 år
Oddmund Dahle fortalte fra Kripos historie. Knut Holen ledet taffelet.

Ingen tvil - Kripospensjonistene
er 20 år.

Vår gamle kollega Roy W. Bakke har skrevet en barnebok. Det å gi
seg dette i vold, er en kunst, og Roy har kommet godt fra det med
både tekst og sanger. Trenger du en bok til barnebarnet, er dette et
funn - nært, god og menneskelig varmt. Det skrives egentlig for få
barnebøker i Norge, og gode barnebokforfattere er en sjeldenhet.
Derfor er Roys bok et kjærkomment tilskudd, og så langt fra politihverdagen som det lar seg gjøre å komme.
Handlingen i boka:
Oline og Oskar Ødemark er et tilårskomment småbrukerpar, som
nå tar livet med ro og som kun har igjen noen få dyr på gården.
Hønhild er den eneste høna igjen i hønsegården. Hun går hver dag
og kakler for seg selv, noe som forstyrrer og irriterer Oline.
Oline sprekker en dag og kjefter høylytt på Hønhild for kaklingen
hennes. Hønhild blir lei seg og bestemmer seg for å rømme fra
hønsegården – i håp om å finne et bedre sted å være.
Hønhild vandrer ut i den ukjente verden og treffer etter hvert
Ørnar, som er kongen blant alle fuglene og som tilbyr seg å hjelpe
henne.
Hønhild og Ørnar får et godt øye til hverandre og bestemmer seg
for å bygge reir sammen. Ut på kvelden blir de oppsøkt av fjelltrollet Siggen, som viser seg å være et hjelpsomt troll og som tilbyr
seg å bli med på innsamling av reirmateriale.

Etter det offisielle programmet var det duket til festmiddag, med vellaget,
tradisjonell julemat og dertil egnet drikke. Knut Holen ønsket velkommen
til taffelet.
PPF-leder Bjørn Egeli og Kripossjef Ketil Haukaas hadde gode innlegg ved
festbordet. Arne Huuse var dessverre forhindret fra å delta.
Feiringen og den lune stemningen strakk seg utover kvelden, og vi takker
Arne Huuse for initiativet, Kripos for gjestfriheten, og sender gode tanker
til de mange som gjennom årene har brakt foreningen dit den er i dag,
med lederne Eilif Eskøy, Oddmund Dahle, Roar Grønnerud og Svein Kjus.
Sveinung V. Lie

Om natten blåser det opp til uvær. Et stort tre blir truffet av lynet og
ramler over reiret der Hønhild og Ørnar klamrer seg til hverandre.
Treet blir liggende over dem helt til Siggen kommer dem til unnsetning.
Denne opplevelsen blir for sterk for Hønhild, som bestemmer seg
for å ta seg tilbake til gården hun forlot. Når hun igjen sitter på
vaglepinnen trygt inne i det gamle hønsehuset hos Oline og Oskar sier hun til seg
selv borte bra, men hjemme best.
De 8 sangene i denne fortellingen kan
lyttes til på YouTube ved hjelp av de
angitte QR-kodene inne i boka eller
søke på boktittelen.
De som er interessert i boka gir meg
bare en tilbakemelding på
e-postadressen:
bortebramenhjemmebest@gmail.com
Boka koster kr. 300,-.
Roy Wiktor Bakke
Tlf: 41540420

NUMMER 1 - 2018

9

POLITIPENSJONISTEN

Aktiv hundelagspensjonistforening fyller 10 år
Av Hugo Aurdal, leder i NPHLs pensjonistforening
Norsk Politi Hundelags Pensjonistforening ble stiftet i tiden fredag 09.11.07 - søndag 11.11.07. Dette skjedde etter initiativ tatt ved
NPHL`s 75 års jubileums markering samme sommer. En arbeidsgruppe bestående av «vår alles» Geir Halvorsen, Willy Samdal og Svein
Frøyland påtok seg oppgaven med å kalle inn til et stiftelsesmøte som ble avviklet på Sæter Gård i Kongsvinger omtrent på dagen 75
år etter stiftelsen av NPHL. Intensjonen var å fange opp pensjonerte hundeførere fra politi- og lensmannsetaten. På bakgrunn av NPHL`s
medlemsregister ble det sendt ut invitasjon til alle registrerte medlemmer som hadde gått av med pensjon.
23 pensjonerte hundeførere fra det ganske land møtte opp. Mange hadde også
med seg ektefeller/ ledsagere som det ble lagt opp eget program for. Helgen
hadde et tett program, der ikke minst det sosiale ble godt ivaretatt. Vi fikk også
en omvisning på Sæter av Per Arne Sødahl som var leder på stedet. Per Arne ble
også valgt som foredragsholder under vårt 5 års jubileum som ble feiret/avholdt
på Bardøla.

Medlemsturen i 2013 gikk til Wroclaw i Polen. Hele opplegget sto Bente Hauger
og Arne for, og det ble en kjempetur. Høydepunktet ble en dagstur «Ut i det blå»
der vi havnet hos en fantastisk eldre mann og hans familie m/museum, grilling,
spill og dans. Årsmøtet 2013 ble for første gang avviklet i utlandet. Vi hadde det
på Thon Hotell i Charlottenberg - til stor glede for ledsagerne som benyttet sin
fritid i Shoppingsenteret.

De som var med på stiftelsesmøte i 2007 var: Geir Halvorsen, Willy Samdal, Svein
Frøyland, Hugo Aurdal, Jonny Benjaminsen, Hans Otto Bjørnstadhaugen, Sverre
Brennhaugen, Svein Burud, Odd Skar, Per Eidsten, Jacob Grefsrud, Knut Haug, Bente
Hauger, Robert Langnes, Elisabeth Larsen, Roar A.Lien, Sverre Mostue, Alf Olsen,
Terje Bull Rønning, Anne Sørli, Sigvart Skjulestad, Kai Wammer og Erik Ween.

Medlemsturen våren 2014 gikk til Bornholm der vi hadde sightseeing over hele
øya, med guide og mye servering, fordelt over 2 dager. På hjemturen var vi innom Helsinge, nord for København, der vi så vidt rakk noen timer for å overvære
avslutningen – lydighet og skarpe øvelser – i Nordisk Politimesterskap for politihunder. Årsmøte 2014 ble igjen avviklet i Stavern, da det ble for vanskelig å få
det til på Sæter. Styret ble slik: formann: Hugo Aurdal, Sekretær: Per Eidsten (ny),
Kasserer: Willy Samdal, vara: Alf Olsen og Odd Skar. Revisorer: Terje Bull Rønning
og Geir Åse.

Geir Halvorsen tok for seg NPHL og politihundetjenestens historie – herunder starten
på Sæter gård hvor ildsjelene måtte pantsette husene sin for å komme i gang der.
Utrolig mye har skjedd på Sæter siden den gang og historien bør ikke glemmes.
Grunnlaget for etablering av en pensjonistforening for tidligere hundeførere ble
gjennomgått og debattert. Møtet vedtok deretter enstemmig å stifte Norsk Politihundelags Pensjonistforening (NPHL`s Pensjonistforening). Vedtekter, innehold og
formål ble grundig diskutert. Møtet besluttet å velge et interimsstyre som satt til
foreningens første ordinære årsmøte i 2008. Dette så slik ut: formann Geir Halvorsen,
nestformann Svein Frøyland, sekretær og kasserer Willy Samdal. Varamenn: Roar
A. Lien og Alf Olsen, valgkomite: Bente Hauger, Odd Skar og Elisabeth Larsen,
revisorer: Jakob Grefsrud og Anny Sørli. Det ble også valgt distriktskontakter som
skulle forsøke å følge opp nye hundepensjonister. Vi gjør oppmerksom på at de
fleste – om ikke ALLE – er medlemmer av andre lokale pensjonistforeninger under
Politiets Pensjonistforbund. Det er altså ikke noe til hinder for å bli medlem i
NPHL`s pensjonistforening om man er medlem i en annen lokal forening.
Årsmøte i 2008 ble avviklet om høsten på Hamar. Samme styre ble gjenvalgt.
Dette etter at det i juli samme år hadde vært arrangert en vellykket tur til Nordisk
Mesterskap for politihunder i Danmark.
I mai 2009 ble det avviklet et medlemstreff i Telemark m/utgangspunkt i Morgedal,
inneholdende bl.a. kanaltur, fottur og dans før det hele ble avsluttet i Skien der
deltagerne på turen overvar finale øvelsene / skarpe øvelser v/Nordisk Mesterskap for politihunder. Årsmøtet 2009 ble avviklet på Røros. Styret den gang ble:
formann: Geir Halvorsen, sekretær og kasserer: Willy Samdal, styremedlem: Bente
Hauger, Vara: Roar A.Lien og Alf Olsen. I 2010 gikk årets medlemstur til Lofoten og
Hurtigruta. Denne turen ble planlagt av Robert Langnes, som denne gang slapp
å reise så langt. Årsmøte samme år ble lagt til Sæter Gård, der det da fortsatt
var plass til oss gamle hundeførere. Roar A. Lien overtok formannsvervet da Geir
ønsket avløsning.
Medlemsturen 2011 gikk til Budapest v/hjelp av Bente Hauger og mann: Arne
Nygård. Vi var faktisk 35 deltagere på turen som var fantastisk. Noen medlemmer
valgte å reise til Polar Zoo utenfor Bardufoss i stedet. Årsmøtet 2011 ble holdt på
PHS øvingssenter i Stavern. Der fikk styret igjen ny formann da Roar kun hadde
sagt seg villig til ta vervet for 1 år. Nytt styre ble: formann: Hugo Aurdal, sekretær
og kasserer: Willy Samdal og styremedlem: Bente Hauger, vara som før.
Medlemsturen 2012 gikk til Tallinn som også er en fantastisk by. Denne gang var
vi kun 22 deltagere, men det er bra når man tanker på at «vi» kommer fra hele
landet. Årsmøtet 2012 ble avviklet på Bardøla ved god hjelp av Kjell Askildt. Hugo
Aurdal og Willy Samdal fortsatte i styret og ny sekretær ble Per Bjarne Bonesvold.
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I tillegg til de to årlige «sammenkomstene» har vi hatt en fast «kjerne» med
ledsagere som har deltatt i dugnadsarbeid i forbindelse med Birkebeineren, både
for ski og sykkel, over flere år. Denne dugnaden ble etter hvert tung for «gamle»
kropper, det ga mindre og mindre overskudd i foreningens kasse i og med at vi
hevet innkvarteringen fra å ligge på gulvet hos arrangøren til å leie oss inn på hytter.
Videre ble det lange turer, fra Trøndelag, Farsund og Telemark for deltagerne som
kostet dette selv. Denne dugnaden ble avsluttet fra vår side.
Årsmøtet 2015 ble holdt på Garder Kurs- og Konferansesenter på Gardermoen.
Årsmøtene blir alltid etterfulgt av medlemsmøter med forskjellige foredragsholdere.
Medlemsturen 2016 gikk med Bugge Buss selskap til Moseldalen. Årsmøtet 2016
ble igjen avviklet på Garder Kurs- og Konferansesenter hos Morten Korneliussen
som mange kjenner fra før. Det deltok 27 medlemmer første kveld på kamerataften, og 28 på Årsmøte lørdag. Styret ble: Hugo Aurdal, leder. Willly Samdal,
kasserer og Kjell Aatangen, sekretær.
I Jubileumsåret 2017 gikk vårturen til Krakow. Det deltok 17 personer, under ledelse
av Bente Hauger og samboer Arne Nygård. Årsmøtet ble holdt på Garder Kurs- og
Konferansesenter 10- 12.11.2017, hvilket var på samme dato som foreningen ble
stiftet på Sæter Gård for akkurat 10 år siden. Det var 32 medlemmer som deltok
under jubileumsårsmøtett. «Stiftelsesmiddagen» ble holdt i Arcus sine lokaler på
Gjelleråsen, med omvisning før vi ble servert julebuffet m/pinnekjøtt og diverse
akevitter som passet til de forskjellige retter. Selve årsmøtet ble avviklet lørdag,
og styret ble: leder: Hugo Aurdal (gjenvalg), kasserer: Willy Samdal(gjenvalg), ny
sekretær: Magne Fredriksen. Festmiddagen ble holdt på lørdag kveld. Der ble det
delt ut æresbevisninger til de tre stifterne: Geir Halvorsen, Svein Frøyland og Willy
Samdal. Etter at middagen var avviklet med taler, gamle minner og historier, samt
diverse vitser, var det tid for sosialt samvær ut i de små timer.
Vi ønsker med dette å nå ut til de hundeførerne som har gått av med pensjon, og
som ikke allerede er medlemmer i vår forening (vi er pr.d.d. 58 medlemmer) - og
gjøre fremtidige hundepensjonister oppmerksomme på at vi finnes. Selvfølgelig
kan man være medlem av en lokal pensjonistforening tilknyttet PPF i tillegg til
vår som fanger opp pensjonerte hundeførere fra det ganske land. Interesserte
kan ta kontakt med kasserer Willy Samdal på mobiltelefon 900 63 219 eller
mail: hundepensjonister@gmail.com.
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Wiggo Trosdahl og Jakob Grefsrud til venstre.

Geir Sandvold m/frue til høyre.

Fra jubileumsmiddagen på Garder.

Hugo Aurdal, eier: Morten Corneliussen og Wiggo Trosdahl.
Morten fikk en liten gave.

Fra middagen: Robert Langnes, kona til Terje Bull Rønning,
Terje Bull Rønning og Sigvart Skjulestad til venstre på bildet.

Kjell Aatangen og Wiggo Trosdahl til venstre; Svein Burud m/frue,
Per Bjarne Bonesvoll m/frue, Hugo Aurdal m/frue til høyre.

Hugo Aurdal taler.

Bente Hauger, Arne Nygård og Sissel Aurdal til venstre.

Robert Langnes som holder tale.

Geir Aase som holder tale.

Tale ved stifteren av foreningen: Geir Halvorsen.

Fra omvisningen på Arcus, damene i forgrunnen.

Fra middagen på Arcus - Brita Nordvik, Sigvart Skjulestad,
Ragni og Geir Halvorsen, Per Bjarne Bonesvoll m/frue.

Fra Jubileumsmiddagen, Geir Halvorsen taler, Geir Sandvold
og frue foran.

Fra middagen Ragni og Geir Halvorsen til venstre,
Svein Frøyland m/frue til høyre.

19 deltagere som deltok på 10 Års jubileet. Fra venstre: Jakob Grefsrud, Svein Burud, Alf Olsen, Per Eidsten, Geir Halvorsen,
Terje Bull Rønning, Magne Frediksen, Per Bjarne Bonesvoll, Sigvart Skjulestad, Bente Hauger, Robert Langnes, Hugo Aurdal,
Geir Aase, Svein Frøyland, foran: Geir Sandvold, Hogne Hole, Frank Frilund, Wiggo Trosdahl og Kjell Aatangen.
Damene fikk ikke være med på bildet, de var heller ikke med på bildet da foreningen ble stiftet.

Aslaug Aase med vitser og tale, Wiggo Trosdahl
nede til venstre.
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Romerikepensjonistene var 25 år i 2017
og jubilerer med 205 medlemmer
Politiets Pensjonist Forening Romerike ble i 2017 25 år. Foreningen ble stiftet 10.mars
1992 av 12 pensjonister fra Romerike Politikammer som distriktet da het. Vi besluttet
å markere dette litt ekstra.
Årsmøtet, styremøter og medlemsmøter ble
avviklet på ordinær måte, med oppmøte i
kantina på politihuset i Lillestrøm, siste tirsdag
i hver måned, unntatt desember, juni og juli.
Medlemsmøtene blir avviklet med forskjellige
foredragsholdere og god servering, i form av
snitter. Det er relativt godt oppmøte. Foreningen
har pr. dags dato 205 medlemmer så tilveksten har vært bra.
I mai arrangerte vi en vårtur til København,
med DFDS. 30 deltok på turen. Vi var heldige
med været og turen sydover startet på dekk
ute, før vi gikk inn til en bedre festmiddag.
I København satt vi som vanlig av noen timer til
fri benyttelse før vi alle møttes på Københavnkafeen til felles lunsj. Der var det bestilt
«Københavnerplatte» med dertil hørende
«dansk» drikke før vi returnerte til båten.
Returen til Oslo foregikk i sømmelige former
med buffet og dans for de som orket.
Det var søkt om økonomisk bistand til jubileet
fra Politiets Pensjonist Forbund og vi mottok
kr. 5000,-.

Pengene ble benyttet til sponsing av medlemmene til et arrangement på Lillestrøm Kulturhus den 30. september. Vi var 45 deltagere på
en felles tre retters middag (hoved retten var
hjortemedaljonger) samt en uforglemmelig
Øystein Sunde konsert. Han var like imponerende
som vanlig. Han er 70 år, men holdt på sammenhengende i nesten to timer, uten pause.
Meningen var å kombinere høstturen med et
julebord på Savalen, men dette måtte vi dessverre avlyse pga for lite påmeldinger.
I stedet valgte styret å arrangere et julemøte
på restauranten Mirabel i Lillestrøm, tirsdag
28.11.17, med sponsing av medlemmene. Her
deltok det 25 medlemmer.
Styret i PPF Romerike har i jubileumsåret sett
slik ut:
Leder: Hugo Aurdal, nestleder: Tor Holthe,
sekretær: Inger Døhlen, kasserer: Turid
Gjetanger, styremedlem: Kjellaug Røgler,
vara: Reidun Harberg.
Turkomite: Frank Nyborg og Knut Bjarne Tajet.
Hugo Aurdal

Gikk du på Politiskolen i 1968?
Våren 2018 er det 50 år siden vi spaserte ut fra Slemdalsveien 3 som ferdig
politiutdannet. Vi var alle spente på hva livet og politiyrket skulle bringe
med seg. Det føles lenge siden og tiden er kanskje inne til at vi kan møtes
for å minnes tiden. Mange er ikke blant oss lenger og vi vet at noen sliter
med helsa.

Politiskolen 1968

Vi er en gruppe på fire som har gleden av å invitere deg med ektefelle/partner
til et jubileum. Dette har vi tenkt å feire med en tur til Kiel med avreise fra Oslo
onsdag 23. mai 2018. Kiel-båten holder høy standard og vil gi en hyggelig opplevelse. Tilbudet fra Color Line pr i dag er ca. kr 2.500,- pr. person. Dette inkluderer
frokost og middag m/drikke begge dagene. Lugarene er oppgradert til utvendig.

Inge O. Fagerbakke

Knut Holen

O.K. Abrahamsen

Åse Finsrud

Denne mailen er ikke ment som en påmelding, men vi må vite hvor mange som mest sannsynlig blir med, med
eller uten ektefelle/partner. Dette av hensyn til bestilling og for å få den beste prisen. Bindende påmelding med
nøyaktig pris og videre informasjon blir sendt ut senere.
Vi har forsøkt å komme i kontakt med alle. Oppdages at noen er utelatt, gi oss beskjed. Ta kontakt med en gang
dersom du vil være med!
O.K. Abrahamsen
Telefon 90050344
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Politihistorisk praktverk
PPF-medlem Magnar Skaret – som også er formann i Norsk Politihistorisk Selskap – har skrevet en meget flott bok om Politiets
våpen. Boken ble lansert sent i 2017, og er allerede solgt i flere
hundre eksemplarer allerede, og det er flere igjen på lager.
Med sambandsboken Fra varde til SMS og foreliggende bok, har Magnar
Skaret løftet frem viktige sider ved politihistorien som ellers ville stå i
fare for å bli glemt.
Foruten at svært mange av de våpnene som politiet har brukt gjennom
tidene, har Skaret systematisert opplysninger om politiets våpen og satt
dette inn i en samfunnsmessig ramme fra 1200-tallet frem til våre dager.
Det er et politihistorisk løft «av en annen verden».
Nå er det lett å fortape seg i materiale en kollega har samlet og fått
plassert mellom to permer, men dette er virkelig et godt stykke arbeid vi
fra disse spalter gjerne anbefaler.

Magnar Skaret har skrevet to praktverk om politiets samband og politiets våpen.

Bli medlem i Norsk Politihistorisk Selskap
Ta kontakt: post@nphs.no

Foruten at det er våpenhistorie, er det er viktig bidrag til politihistorien.
Det handler ikke kun om våpen, men også om mennesker. Noe som gjør
både Fra varde til SMS og Politiets våpen til praktverk for den politihistorieinteresserte.
Den som er interessert i å kjøpe Politiets våpen, kan skrive direkte til
Norsk Politihistorisk Selskap, P.B. 8163 Dep. 0034 Oslo – eller e-mail:
post@nphs.no

Politimedaljen m/laurbær til Even Haga
Sent i 2017 ble Even Haga, ex Oslo politidistrikt og politipensjonist,
hedret med Politimedaljen m/laurbær. Det er norsk politis høyeste
utmerkelse som deles ut av Politidirektoratet etter anbefaling.
Denne gangen fra Norsk Politihistorisk Selskap.
Even Haga har skrevet bøker om politiets uniformer – Norske politi- og
lensmannsuniformer, han bygget opp Politimuseet i Oslo, og var en årrekke den drivende kraft for å få dette til. Alt dette arbeidet ble utført på
fritiden, og Haga er i praksis et politihistorisk leksikon.
Han har også utført flere politihistoriske oppdrag for norsk politi, bl.a. for
Justismuseet i Trondheim.
Det var en overrasket og glad Even Haga som mottok medaljen under
et politihistorisk seminar på Kripos i regi av Norsk Politihistorisk Selskap,
og de tilstedeværende ga uttrykk for sin glede ved en real klappsalve.

Even Haga ble hedret med Politimedaljen m/laurbær.
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Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra april til juni 2018.
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i april 2018
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80

ETTERNAVN
Trumet
Wirum
Sørensen
Hagenes
Nordvik
Ersrud
Larsen
Engesland
Hov
Lindteigen
Andersen
Tangstad
Linder
Hildonen
Kristiansen
Nyhus
Jakobsen
Tollefsen
Borlaug
Solvang
Hasselvold
Forbergskog
Bæraas
Sundet
Blakset
Honore
Bomban
Larsen
Moe,
Nannestad

FORNAVN
Bjørn
Ole Jørgen
Gunnar
Bjørn Atle
Øystein
Steinar
Elisabet
Adolf Richard
Tom
Øystein
Vidar
Steinar John
Arvid
Nestor
Ingjerd
Jan Erik
Liv
Per Chr.
Olav
Kjell F.
Roar
Beate
Akset Jan
Margrethe Løland
Ove Mikal
Per
Per
Målfrid Tyssen
Henry Roy
Johan

FØDT
30.04.1948
29.04.1948
28.04.1948
27.04.1948
27.04.1948
26.04.1948
25.04.1948
24.04.1948
23.04.1948
22.04.1948
22.04.1948
20.04.1948
18.04.1948
15.04.1948
11.04.1948
10.04.1948
08.04.1948
08.04.1948
07.04.1948
07.04.1948
04.04.1948
04.04.1948
03.04.1948
27.04.1938
24.04.1938
21.04.1938
21.04.1938
14.04.1938
08.04.1938
02.04.1938

Jubilanter i mai 2018
LOKALLAG
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Direktemedlem
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistforening, Moss
Politiets Pensjonistforening, Salten
Direktemedlem
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
Mosjøen Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Direktemedlem
Oslo Politiets Pensjonistforening
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Direktemedlem
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Halden
Oslo Politiets Pensjonistforening

Jubilanter i juni 2018
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
90
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ETTERNAVN
Bakke
Klevmo
Gjengstø
Mikalsen
Sæther
Haugen
Overaae
Stensrud
Rønningen
Meedby
Valvik
Mosengen
Larsen
Holm
Back
Føleide
Amundsen
Hauge
Sande
Eidsnes
Bai
Selheim

FORNAVN
Hans Einar
Einar Arnulf
Hans Aage
Baard Martin
Kristina
Viil Vigdis
Bjørn
Bjørg
Åge Willy
Are Bernt
Sverre
Arne
Svein
Ragnar
Laila
Hjørdis
Nora Pauline
Maria Skogstad
Olav
Leiv
Tordis
Sigurd
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FØDT
30.06.1948
27.06.1948
25.06.1948
24.06.1948
23.06.1948
19.06.1948
19.06.1948
15.06.1948
13.06.1948
13.06.1948
12.06.1948
10.06.1948
09.06.1948
06.06.1948
04.06.1948
25.06.1938
20.06.1938
15.06.1938
08.06.1938
06.06.1938
04.06.1938
06.06.1928

LOKALLAG
PST-pensjonistenes forening
Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Narvik
PST-pensjonistenes forening
Politipensjonistene i Buskerud
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Telemark
Oslo Politiets Pensjonistforening
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Mosjøen Politipensjonistlag
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
PST-pensjonistenes forening
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90

ETTERNAVN
Fossum
Rønning
Jensen
Blindheim
Kleven
Andersen
Garder
Gangestad
Paulsen
Hansen
Thorstensen,
Svendsen
Tangen
Granberg
Schefte
Thøgersen
Aasen
Lie
Enge
Godø
Gjone
Anthonsen
Vikøren
Moldestad
Ims

FORNAVN
Sonja
Bjørg
Sverre Georg
Arne
Terje
Trond William
Hans
Tom Eirik
Viktor
Sti Alf
Finn
Ragnhild
Helge
Knut
Jon
Inger-lise
Ragnhild Anna
Ole
Leif
Per
Mathias A.
Hugo
Terje Norman
August J.
Ingvald Anker

FØDT
29.05.1948
29.05.1948
26.05.1948
19.05.1948
19.05.1948
18.05.1948
18.05.1948
18.05.1948
14.05.1948
14.05.1948
13.05.1948
12.05.1948
11.05.1948
10.05.1948
09.05.1948
06.05.1948
03.05.1948
03.05.1948
03.05.1948
29.05.1938
23.05.1938
03.05.1938
01.05.1938
31.05.1928
19.05.1928

LOKALLAG
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politiets Pensjonistforening, Troms
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Oslo Politiets Pensjonistforening
Kripospensjonistene
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Direktemedlem
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistlag, Halden
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening, Troms
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Oslo Politiets Pensjonistforening
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Olav Øverland
til minne
Det vart tungt i stua vår i Ski om kvelden, då vi møtte
Olavs bror, Einar, som ringte og fortalte at Olav var gått
bort. Så skulle vi ikkje lenger oppleva dei fine telefonsamtalane vi hatt gjennom fleire ti-år.

Sommeravslutning for
Politiets Pensjonistlag
Halden
Onsdag 30.8.17 arrangerte foreningen en tur med en gammel
slepebåt «Tista»
Båten er i seg selv en
severdighet, hele 125 år
gammel. Det var 16 medlemmer som kl 1700 gikk
om bord i båten. Skipper
var vår tidligere havneassistent Jahn Harbo.
Turen gikk oppover Iddefjorden, som er grensen mellom Norge og Sverige, noe den har
vært siden freden i Roskilde i 1658 da vi miste Bohuslän til Sverige.
Rundt 1840-50 åra begynte steinindustrien i området på norsk
side å røre på seg.
Dette ble etter hvert en stor industri med anløp av store båter
som fraktet ut granittblokker til inn og utland. Vi stoppet båten
ved et steinbrudd. Den mest kjente granittblokka som ble tatt
ut her er Monolitten. Det var i 1922 etter bestilling fra Gustav
Vigeland. Den lå på land til 1926 før den ble fraktet på lekter til
Oslo. Den var da 17m lang og veide 260 tonn.
Den ble reist i Oslo, og i perioden 1929 – 1943 jobbet et lag med
steinhoggere med å hogge ut 121 figurer. Den ble ferdig og
avduket i 1944.
Vi startet opp igjen og fortsatte innover fjorden. Nå ble det servert
reker med tilbehør noe som falt i smak hos alle. Turen gikk
deretter over på svensk side og til Krokstrand. Dette er også et
steinhoggersted som hvert år arrangerer steinhoggerfestival og
andre aktiviteter.
Herfra gikk turen sakte og rolig tilbake til Halden. Et slikt arrangement var veldig populært i følge de tilbakemeldingene som ble
gitt. Derfor tror jeg at dette blir en årlig tradisjon.
Dagfinn Ødegaard
formann

Eg har kjent Olav sia hausten 1962 då vi møttes på Politiskulen
i Oslo. Mellom dei andre politielevane var vi 26 lensmannsbetjentaspirnter, alle velantrukne i blå battledressar, klare til å
ta im mot lærdom, og alle frå ulike delar av landet. Olav var
ein kollega vi straks fekk vyrdnad for. Han var røsleg og omgav
seg med ei uforstyrreleg ro. Han hadde kontroll i vanskelege
situasjonar. Berre ein gong kan eg hugsa at då han snakka om
ein episode ute i felten, omtala han dette som «då vart eg lite
arg, gut».
Olav beretta om si tid til sjøs, før politiskuletida. Han kom til
Texas der han gjekk i land i ein by på kvelden. Han hadde hug
til å finna ein plass der det var dans. Og ein slik fann han. Ikkje
berre ein dansestad, men og ei jente som var triveleg å dansa
med. Jenta førte han til ein JUKEBOX som var ei teknisk nyvinning
på den tida. Her kunne dei plukka ut dansemelodiar. Jentas val
var «I was dancing with my darling to the Tennesee Waltz». Og
dei dansa og dansa... Olav svingte seg med sin dansepartnar.
Då er det godt å tenkja på at meir enn 50 år etter Texas kunne
vi, venene, stå opp, setja på same plata og syngja saman med
Patty Page på Norsjø hotell. Vi song på ein tvilsom musikalsk
måte, men Olav vart gripen og svingte seg i stolen sin.
Olav hadde mange interesser.Han kunne fleire av dei gamle visene
og steva frå Telemark og brukte dei flittig når han skulle gje til
beste noko i godt lag. Han budde i det som kan kallast ein eplehage på Akkerhaugen. Han gifte seg i modne år, men sjukdom
tok frå han kona hans.
Så kom dei tunge år som Olav også tok med godt humør, trass
smerte, amputasjonar og sengeleie. Opphaldet på Kysthospitalet
roste han opp i skyene. «Så triveleg betjening! sa han. «Der står
dei på rad og rekkje og delar ur klemmar når eg reiser».
Mange av oss lærte nokon av
songane frå den telemarkske
skatten, som åpna ei ny verd
for oss interesserte. I denne
verda møtte vi Guro Heddeli
som kom ridande til kyrkje til
messe, ei messe som presten
ikkje kunne setja før hu Guro
var kom på plass.
I dag ringjer det for Olav for
siste gong. Vi står attende i
takksemd.
Din venn Ivar
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Retur:
Politiets Pensjonistforbund
P.B. 8051 Dep - 0031 Oslo

Forsikret?

Dette er pensjonistpakken til PPF
Gode og viktige forsikringer gjennom PPF – se vedlagte forsikringsbrosjyre!
Vi anbefaler spesielt Pensjonistpakken.
Pris fra kr. 2 228 til kr. 3 298 etter bosted og innbosum.
Inneholder:
• Reiseforsikring
• Innbo Pluss-forsikring
• Ulykkesforsikring
• ID-tyveriforsikring
• Web Safe
Les mer i brosjyren og kontakt PF Forsikring i dag!
PF Forsikring
Tlf 23 16 31 00 – tast 1
Epost forsikring@pf.no

