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Velkommen til Landsmøtet 2021!

Endelig kan vi ønske velkommen til fysisk Landsmøte i Politi-
ets Pensjonistforbund (PPF). Det gjennomføres fra 19. til 21.  

oktober på Sundvollen hotell i Buskerud – et hotell som er kjent 
for de fleste.

Landsmøtet er regulert i våre vedtekter og skal bl.a. behandle 
beretning, regnskap, fastsette kontingent og økonomiregle-

ment, innkomne forslag og foreta valg av tillitsvalgte for neste 
landsmøteperiode. Det er viktig at delegatene forbereder seg, og stiller med de 
nødvendige fullmakter fra sine lokalforeninger og lag i sakene som skal behandles. 
Valg er alltid spennende, og valgkomiteen vil legge frem et forslag til landsmøtet.

Forbundskontoret/-styret arbeider i disse dager med å forberede landsmøtet. Ut-
over sakene som skal til behandling er det sendt ut invitasjoner til gjester og 

foredragsholdere – og til sist skal alt sys sammen til et omfattende landsmøtedo-
kument som sendes delegatene.

Det er ikke gjort i en håndvending å sette sammen et landsmøte. Forberedelsene 
krever masse arbeid gjennom møter, telefoner, avklaringer og mye annet som 

må ordnes. PPF har arrangert landsmøter før, så noe rutine er det, men det dukker 
stadig opp nye forhold. Det gir forbundskontoret nye utfordringer som vi i tur og 
orden finner løsninger på sammen med forbundsstyret.

Resultatet av et landsmøte er det umulig å si på forhånd. Det kan vi først si noe 
om når siste innlegg er holdt, vedtak er fattet og punktum er satt. Det vil bli 

utarbeidet et fyldig referat fra møtet, og en essens av det vil komme på trykk i  
Politipensjonisten nr. 4 slik at medlemmene – og nå er det nesten 4 500 – over hele 
landet skal være orientert om hva vi driver med og hva som skjedde på Sundvollen.

PPF er til for deg og meg – medlemmene, og Landsmøtet er organisasjonens 
øverste styringsorgan som bestemmer hvilke saker og forhold vi skal arbeide 

med i den neste perioden. Dette kommer fram i Handlingsplanen som landsmøtet 
vedtar, og denne vil vi også publisere et konsentrat av i Politipensjonisten nr. 4.

Norske pensjonister generelt har hatt positiv økonomisk fremgang i 2021. Gjen-
nom det såkalte SAKO-samarbeidet har PPF vært med på å heise pensjonene 

til den enkelte vesentlig. Dette er vi glade for, og vi nøler ikke med å kalle dette – i 
likhet med Pensjonistforbundets formann, Jan Davidsen – «et skikkelig løft».

Verken Pensjonistforbundet, SAKO eller PPF kan hvile på sine laurbær. Det er et 
av fagforeningens sanne kjennetegn. Vi må videre. Det neste som står for tur er 

å få tilbake forhandlingsretten, deretter at norske pensjonister skal få bedre vilkår 
når det gjelder tannbehandling – et tema som stadig diskuteres under valgkampen, 
og det er mye som tyder på at det kan bli en bedring. Det er mye å gripe fatt i og 
på landsmøtet vil delegater og gjester få vite mer om dette. Jan Davidsen og flere 
andre har sagt at de kommer til landsmøtet.

I tillegg til de ordinære sakene skal det brukes noe tid til å drøfte eventuelle 
endringer i vedtektene og organisasjonens informasjons-/kommunikasjonsstrate-

gi under den avsluttende temaøkten.  Denne økten er opptakten til en prosess som 
skal gå lokalt/regionalt før vi konkluderer og fatter vedtak i neste landsmøte.  For 
mange er dette en spennende prosess. 

Vi gleder oss til Landsmøtet 2021. Å møtes, snakke sammen - «mingle som det 
heter» - utveksle erfaringer både i og utenfor møtesalen gjør noe med oss. 

Det binder oss sammen. Det gjør oss sterke i fortsettelsen; sterke slik at PPF kan 
fortsette med det som er hovedoppgaven: Å arbeide for sine medlemmers beste.

Velkommen til Landsmøtet 2021!

Bjørn Egeli, forbundsleder
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En lørdag formiddag i sommer var historien om oteren 
som forvillet seg inn på et bibliotek i Måløy nyhets-
oppslag i flere aviser. Til og med TV 2 hadde en snutt 
om det, og Vest politidistrikt twitret om det på Twitter.

Ved middagstider hadde oteren ruslet inn på biblioteket og lagt 
seg godt til rette mellom hyllene. Men de ansatte ville ikke ha 
han der. Oteren var sta, litt hissig og lot seg ikke bevege. Han 
ville ha fred; det var jo sommer og fellesferien var ikke langt 
unna.

Kvart over 12 meldte operasjonslederen at saken var løst. To 
politibetjenter ble sendt til stedet. De lyktes med å få oteren 
ut etter at den hadde tisset under disken. Kl. 12.10 ble saken 
meldt OPS og operasjonslederen kunne melde: «Oteren etter-
kom politiets pålegg og løp fra stedet.»

Dette er hva vi med rette kan kalle en hverdagshistorie, og  
faksimilen fra Fjordnes Tidende forteller om en hyggelig sak 
som ble løst. «Oteren hadde brukt opp sin lånetid.» Og slik skal 
det være; politiet kom til stedet og fant en løsning. Ingen skadet 
og dyret lever. Bedre kunne det ikke være. Dette er med andre 
ord en solskinnshistorie.

I Politipensjonisten vil vi gjerne trykke sol-
skinnshistorier. Vi vil gjerne være med på å 
fortelle om alt det positive arbeidet våre kol-
leger gjør fra Lindesnes til Kirkenes; fra byer, 
tettsteder, samfunn og grender. Politiet er 
alle steder – og det skjer noe, hele tiden.

Vå oppfordring er derfor: Kommer du over 
spennende, morsomme eller litt annerle-
des saker i din lokalavis, så klipp det ut og 
send det til Politipensjonisten. Vi skal vite å 
formidle det på en ansvarfull og hyggelig 
måte. Hovedhensikten med dette er at du 
og jeg skal få møte andre – og nye – kol- 
leger over hele Norge. Du må hjelpe oss.

I denne utgaven av Politipensjonisten for-
teller vi bl.a. om politimannen Amund  
Feste ved det tidligere Bergen politi- 
kammer. Han var litt av en kapasitet som 
var dypt engasjert i det sosiale arbeidet 
i Vestlandets hovedstad. Da det ved en 
anledning tettet seg til i forbindelse med 
en skyteepisode og  mannen i høyblokka 
ikke ville gi seg mens politiet lå mann-
sterke med skuddsikre vester og blålys i 
gatene, sa Feste: «Eg går opp!» 

Dette er også en god historie, og Politipensjonisten er åpne for 
politihistorier.  Send dem til oss, så skal vi redigere og trykke til 
vår alles glede og forundring, lærdom og kunnskap.

Politiet består av mennesker, materiell og saker. Du og jeg – 
uansett hvor vi har gjort tjeneste – er en del av dette. 

Jeg er sikker på at kolleger rundt om i landet sitter på både 
avisutklipp, bilder og historier som med fordel kunne vært brakt 
videre til våre vel 4 000 medlemmer og andre som ellers leser 
bladet. Men misforstå ikke – vi skal ikke være et vittighets-
blad eller historisk tidsskrift, men et blad for våre medlemmer. 
Stedet vi møtes er i spaltene – det er vår mulighet til å holde 
kontakt og å bli bedre kjent med hverandre.

Hva oteren het, vet jeg ikke.

Jørn-Kr. Jørgensen
Redaktør

Oter på ville veier...

«Lånetiden var brukt opp!»

Send oss spektakulære og annerledes avisover- 
skrifter om hendelser hvor politiet har vært  
involvert. Vi vet politiet over hele landet gjør en 
flott jobb, og vi trenger å løfte det frem.
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Han har funnet sitt paradis eller sitt Soria Moria, politi- 
pensjonisten Bjørn A. Paulsen (68), et sted sånn om-
trent midt mellom Larvik og Stavern. Støperi-stranda 
heter det for å være helt korrekt. Her bor han sammen 
med samboeren og to katter med strålende utsikt til 
Larviksfjorden med Kaffeholmen som nærmeste nabo. 
Og han er kasserer i Politiets Pensjonistforbund – Moss.

Herfra driver Bjørn sitt lille karttegneri og snekkeri - som  
enkeltmannsforetak - og tegner orienteringskart og andre 
kart til glede og gavn. Det handler om å finne frem, og husk 
sier han: - Enhver bue er en del av en sirkel. Alle linjer som 
ikke er rette er en del av en sirkel avhengig av radius.

BLYANT OG RUTEARK
- Jeg tegnet mitt første kart 12 år gammel. Vi bodde på 
vestsiden av Glomma i Grue. På et småbruk min beste-
far eide med utsikt østover mot Kirkenær og Finnskogen 
laget jeg mitt første kart over den lille skogen der kuene  
gikk. Det neste var et område hvor vi hadde bygget ei 
hytte med strøm fra et sykkelhjul og en dynamo. Kart- 

Politipensjonist Bjørn A. Paulsen

Jeg fikk full pott
Enhver bue er en del av en sirkel

interessen har jeg altså fra gam-
melt av. Jeg visste ikke noe om 
orienteringssport, men hadde fått 
et gammelt luftkompass av faren 
min. Jeg brukte blyant og ruteark.

- To år senere hadde to kompi-
ser vært med på orienteringsløp.  
- Dette er noe for deg, sa den ene. 
Vi brukte kart for å finne fram. 
Jeg ble med på det og da ble jeg 
bitt av en basill som aldri er blitt  
borte. Skogen var stedet for meg. 
- Jeg forsto hvor viktig det var 
med kart, så jeg laget et over et 
større skogområde. Jeg brukte et 
NATO-kart som modell. Det hadde 
kilometerruter. De blåste jeg opp 
til dobbelt størrelse og tegnet et 
nytt kart over hele området hvor 

jeg bodde – et par, tre kvadratkilometer. 

- Idrettslaget fikk nyss om dette, og 17 år gammel fikk jeg 
mitt kartoppdrag fra Grue Idrettslag. Jeg synfarte et skogom-
råde og laget på bakgrunn av det et nytt orienteringskart. Jeg 
brukte blyant og fargeblyanter.

ALLSIDIG POLITIBAKGRUNN
Bjørn A. Paulsen har vært politipensjonist siden 2010. Politi- 
karrieren hans tok til 1974. Aspirantåret var på Manglerud.  
Etter politiskolen kom han til Møllergaten 19. Deretter fulgte 
ett år på Majorstua. Jeg bodde på Eiksmarka og hadde kort vei. 

- Deretter flyttet jeg Askim i 1978. Jeg søkte permisjon i Oslo 
og fikk jobb lokalt ved Askim politistasjon. Der ble jeg i 13 år. 
Da flyttet vi til Moss og jeg fikk jobb der. I 1994 fikk jeg ansvar 
for forebyggende tjeneste ved Moss politistasjon; to av dem 
var knyttet til ordensavdelingen og to knyttet til kriminal-
avdelingen. I denne perioden hadde jeg også en narkotika- 
hund og vi ble kalt ut på tjeneste når det var behov. Det var 
en labrador som het Capo. - Jeg var også tilknyttet UEH i 8 år 
fra opprettelsen i 1986 til 1994, samt at jeg var to omganger 
i UP (81-82 og 89-90).

Bjørn tegner orienteringkart etter alle profesjonalitetens regler.
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- I 1998 ble jeg en av fem vaktsjefer i Moss. Da distriktet 
ble omorganisert til Østfold politidistrikt i 2002, hadde jeg 
søkt på en stilling som operasjonsleder og fikk den. Jeg satt i  
denne stillingen i åtte år med tjenestested i Sarpsborg inntil 
jeg gikk av med pensjon som politioverbetjent.

JEG FIKK FULL POTT
- Jeg antydet for en slektning at jeg ville bli politimann da 
jeg var 7 år gammel. Opp gjennom ungdomsårene 
hadde jeg tre arbeidsønsker. Det ene var å bli poli-
timann. Det andre var å bli snekker som faren min. 
Det tredje var å bli arkitekt; jeg var og er veldig glad 
i å tegne.

- Jeg fikk full pott. Jeg ble politimann av yrke og 
dette yrket har jeg levd av. Jeg fikk snekre på  
hobbybasis og bygget eget hus sammen far. Og jeg 
fikk tegne kart hele livet.

KART OPPTAR MEG MEST
- Som pensjonist må jeg si det er kart som opptar 
meg mest. I dag bruker jeg ikke lenger blyant så 
ofte som før. Datateknikken har overtatt, men ute 
i skog og mark må jeg tegne stier, fjell og høyde- 

drag og alle andre detaljer med blyant før tegningene  
digitaliseres. Teknikken er kommet så langt på 40 år 
at kart er blitt bedre og riktigere, og endringer kan  
gjøres i løpet av noen timer. Alt er både nøyaktigere og mer 
detaljrikt enn tidligere. Kart er som ferskvare – det endrer 
seg fort; særlig vegetasjonen. Det hugges tømmer og dette  
forandrer både terrenget og kartet. Da kan forandringene 
gjøres digitalt med noen tastetrykk, men det må befares 
først. Selvfølgelig.

- For å få til et orienteringskart over over et område på 4 
kvadratkilometer, bruker jeg først 40 timer på å lage et kart-
grunnlag. Jeg henter ned informasjon fra flybilder og Kart- 
verket. Deretter går jeg ut og bruker fra 35-60 timer pr.  
kvadratkilometer avhengig av terrenget. I kartgrunnlaget jeg 
har laget gjør jeg skisser og tegner inn mine funn. Alle disse 
opplysningene danner grunnlaget for det jeg digitaliserer på 
datamaskinen. Denne jobben tar 20 til 50 timer pr. kvadrat- 
kilometer alt avhengig av detaljrikdom. Det tar i snitt 100 timer  
pr. kvadratkilometer å lage et kart. Men det kan også ta 80 
eller 120.

GLAD I ALLE MENNESKER
- Jeg har jo karttegning som et tillegg til pensjonen min, og 
jeg gir alltid en fast pris på forhånd til mine oppdragsgivere. 
Kundene mine er idrettslag- og orienteringsklubber. Finansi-
eringen skjer bl.a. gjennom tippemidler og det er godkjen-
ningsordninger før jeg får betalt for den jobben jeg gjør. Jeg 
liker opplevelser. Gjerne friluftsopplevelser – gjerne slike jeg 
kan ta med meg på gamlehjemmet. Jeg må oppleve det nå 
– skog, fjell og reiser er veldig sentralt.
Jeg har vært i Afrika noen ganger og jeg har vært i Canada 
på laksefiske. Alle ungene har vært med på fjellet siden de 
var en neve store og jeg liker å oppleve ting. Dessuten: Jeg 
er glad i alle mennesker uavhengig av farge, tro og legning...
bortsett fra de slemme.

Det var kanskje derfor jeg ble politimann.

Kanskje er friluftslivet Bjørns venn Nr. 1? Ute i det fri trives han bedre enn noe 
annet sted i verden.

En mann i sitt rette element - med hammer og utstyr for snekring.
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Jeg startet som politiaspirant i Tromsø høsten 1980, og 
gikk ut av Politiskolen i 1982, forteller politipensjonist 
Grete Birkeland til Politipensjonisten. Hun er leder av 
Politiets Pensjonistforening i Harstad og lever et aktivt  
liv som vert ved Harstad Kulturhus og som deltids- 
ansatt i en Synsambutikk i hjembyen. Hun er der hun 
vil være – midt blant levende mennesker.

Jeg fikk beordring til Hammerfest, planen var å være der i 
max 1 måned, men Oslo fristet mer. Ble i Oslo i tre lærerike 
og fine år. Fikk så jobb «hjemme» i Harstad, og ble værende 
i Harstad til jeg gikk av som pensjonist, høsten 2017. Siden 
Midtre Hålogaland politidistrikt ble historie i 2017, så jobbet 
jeg det siste halve året i Bodø.

Var i ordinær patruljetjeneste i 20 år, avbrutt av noen korte  
opphold ved Kriminalavdelingen. Fra 2002 jobbet jeg ved 
Operasjonssentralen. De første fem årene som operatør, og 
resten av årene som operasjonsleder. En interessant jobb, 
til tider svært hektisk og med mye ansvar. I alle år var det 
turnustjeneste

Jeg har aldri angret på valget om å bli politi. Jeg har hatt og 
møtt mange flotte kollegaer gjennom karrieren. Det har vært 
spennende å gå på jobb og aldri vite hva som vil skje i løpet 
av ei vakt. Har opplevd mye, hyggelige og mindre hyggeli-

Nesten alltid jobbet i Harstad
Av Grete Birkeland

ge hendelser gjennom årene. Noen hendelser glemmer jeg  
aldri, jeg bærer dem med meg. Men dette gjelder nok alle vi 
som jobber og har jobbet i politiet.

Har bare positive erfaringer med det å bli pensjonist. For 
meg var det helt greit å gå av som 57- åring. Det ene var at 
jeg ønsket å gi plassen min til nye yngre krefter; nyutdanne-
de som gikk ut av PHS og sto uten jobb. Det andre var at jeg 
måtte pendle mellom Harstad og Bodø det siste halve året. 
Fantastisk å jobbe i Bodø, og samtidig bo i huset mitt på 
Kjerringøy, men det er nå noe med det å pendle. Det sliter.

Samme dag som jeg ble pensjonist, ble jeg ansatt som vert 
ved Harstad Kulturhus. En drømmejobb! Tenk å ha en jobb 
der man bare møter blide, hyggelige og forventningsfulle 
gjester! Og ikke minst, alle de kulturelle opplevelsene som 
følger med jobben. Siden høsten 2018 har jeg også jobbet 
som deltidsansatt – og tidvis fulltid - i en Synsambutikk i  
Harstad. Jeg har lite tid til å sitte i ro og tvinne tomler. For- 
søker å gå turer daglig, trene og være sosial.

Er glad i å reise og oppleve nye steder. Min datter har studert 
og jobbet i til sammen fire år i New York, så det har naturlig 
nok blitt mange turer dit. Nå skal hun videre ut i utenriks- 
tjeneste, så jeg satser på mange fine turer rundt i verden for 
å besøke henne.

Vi har en egen pensjonistforening i Harstad, med noen med-
lemmer fra Lofoten og Vesterålen. Vi skal ikke skryte på 
oss at vi er en veldig aktiv forening. Før koronaen ble det 
arrangert julebord, vi startet opp med kaffemøte på politi-
stasjonen. Rakk ett treff før alt ble stengt ned. Vet også at 
flere pensjonister møtes over en kopp kaffe på ulike kafeer i  
distriktet. Dessverre har det ikke vært stor interesse for sosi-
ale turer, håper det kan ta seg opp fremover. På medlems- 
møter og årsmøter har det vært dårlig oppmøte. Mange  
følte nok på ensomheten, og mange var nok redd for å 
bli smittet. Forhåpentligvis er alle fullvaksinerte nå, slik at  
normal sosial kontakt kan starte igjen.

Vi har ingen aktiv Nettverksgruppe hos oss. Dessverre er det 
ingen som ønsker å sitte i gruppen. Det kan nok være behov 
for nettverksgruppe i PPF, men håper at hvert medlem kan 
være «nabokjerringa» som følger med på tidligere kollegaer.

Det vil helt sikkert være populært om et av de sentrale med-
lemmene tok en tur rundt til lokallagene. Å være medlem 
av PPF er nok for mange den eneste tilhørigheten de har til 
tidligere arbeidsplass. 

Grete Birkeland har vært pensjonert noen år etter mange år i politiet, men har 
funnet annet angasjemang - bl.a. er hun leder for PPF i Harstad.
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Fottur til Øyberget i Melhus – med turgruppa til Jens  
Bjørnar, Per og Terje.
Ti medlemmer var med og vi gikk til sammen ca. 10 kilo- 
meter – noe regn, men humøret til hele gjengen var på topp. 
Virkelig trivelig å møte kolleger igjen. Koselig å treffe igjen 
Grethe Stornes som har flyttet hjem til Trøndelag etter man-
ge års tjeneste i Oslo. Hun er nå pensjonist - medlem i PPTS.

Fottur til Hessjøen i Stjørdal  
Turgruppa i Stjørdalsregionen ledet av Reidar Svendsen var 
denne dagen invitert til kollega Terje Øfsti på kaffekos med 
mimring. Brit Eva og Terje tok vel imot troppen etter flere 
kilometers gange innover i et flott turområde. Kaffen smakte 
godt og gode, gamle historier ble memorert. Masse latter og 
dagen ble fin for oss alle sammen. Godt å møte hverandre 
igjen.

Nettverksbesøk til kollega Asle Hellan 
I forbindelse med at Asle Hellan fylte 95 år 9.6.2021 tok 
Torbjørn og Martha Kalland seg et kaffebesøk sammen med 
Asle som nå bor på Charlottenlund helse- og velferdssenter. 
Vi hadde med kaffe og nystekte vafler. Asle uttrykte ekte 
glede over at vi kom innom for å prate litt om spesielt gamle 
dager og han syntes vaflene var veldig gode. - Familien er 
flinke til å besøke Asle, men kolleger har han sett lite til etter 

at koronaen slo til. Han ba oss hilse så mye til alle kolleger 
vi kom til å møte. Han var som vanlig i godt humør, og sa at 
han har det godt på dette stedet. God mat, godt stell og «en 
liten cognac» i skapet. Hærlig! Asle gjentok gang på gang 
stor glede over å se oss igjen.

Nok et nettverksbesøk hos Annbjørg og 
Hermod Foosnæs
Det er lenge siden Torbjørn og jeg har sett så glade mennes-
ker som disse to da vi kom på besøk i leiligheten deres på 
Sirkus. Vi hadde med «bybrød» og kaffe ble servert. Hermod 
har nedsatt hørsel, men formen for øvrig var det ikke noe å 
si på. Han fyller 98 år høsten og Annbjørg blir 89 i juli -21. 
Vi snakket litt om at Hermod har vært en god skytter. Da sa 
han: «Sett opp noen flasker der borte så skal jeg kneppe 
dem ned!» Hermod var opptatt av alle måsene som fløy forbi 
vinduene deres. Han likte å følge med disse. Likeså satt han 
og så mot Geitfjellet, Bymarka samt oppover til deres gamle 
boområde Byåsen. Flott! Begge to roste sitt gode og rike liv 
sammen.

«Trønderne har våknet til liv igjen»
Koronaen har «stengt oss inne» - men nå løsner det litt om litt.
Av: Martha Kalland

Guide Anders Øyås, Jostein 
Haugbjørg og «sjefsarrangør» Jens 
Bjørnar Morseth.

Vertsfolket Brit Eva og Terje Øfsti.

Torbjørn Kalland, Asle Hellan og Martha Kalland. 

 Grethe Stornes, Jens Bjørnar Morseth 
og Ove Winum.

Gunnar Iversen, Torleif Karlsen og 
«tursjef» Reidar Svendsen.

Annbjørg Foosnæs, 
Hermod Foosnæs 
og Martha Kalland.
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Landsmøte i Politiets Pensjonistforbund avholdes 19. 
- 21. oktober 2021 på Sundvolden Hotel i Buskerud 
i Dronningveien 2 på Krokkleiva. For deltakere som 
kommer fra Oslo langs veien til Hønefoss er det veldig 
lett finne frem – straks etter Sollihøgda – på selveste 
Ringerike. Kommer du andre veien, er det straks før 
Sollihøgda.

Vi møtes til PPF-landsmøte 
på Sundvolden i Buskerud

Sundvolden Hotel er godt kjent for mange av 
PPFs medlemmer fra kurs og andre møter. Vi 
vet at vi kommer til et sted med både kvali-
tet og klasse både hva gjelder møtesal, rom 
og mat. Så får vi se – et Landmøte er alltid 
spennende.

Sundvollens historie
Sundvolden Hotel ble etablert i 1648. Det vet 
vi for akkurat det året kom det en klage på en 
kvinne som het Marthe Sundfarer. Hun drev 
med skyss over fjorden i Kroksundvolden.  
- Klagen har dagens vertskap på Sundvolden 
latt trykke på hotellet servietter, og den lyder 
som følger: 

«Qvinden der haver herberge ved overfar-
ten ved Steinsfjorden, ligger i ledertog med  
røvere, tyve, landløbere og skjælme, når 
hun sætter reisende over, farer hun helt 
utækkelig afsted baade med fylderi og over-
skjælden paa dennem hun overfører, naar 
de hende ikke dobbelt derfor vilde førnøye.»

De første gjestene som besøkte hotellet var 
pilegrimer som kom fra Oslo og som skulle  
til Nidarosdomen. De gjorde omveien om  
Ringerike for å besøke Bøsnes kirke som sag-
net sier at ble bygget av Olav den Hellige. 

Sundvolden ble som tiden gikk mye brukt 
som skyssted for handelsreisende og drifte-
karer fra Hallingdal og Valdres, samt av heste- 
handlere som kom fra Vestlandet. Hotellet 

har hatt flere eiere – sentralt i eierskapet er Blybergfamilien 
som drev stedet da Bennett reisebyrå satte i gang med de 
første turbussene fra Oslo til Sundvolden.

270 rom
I 1965 – for å gjøre noen sjumilsskritt – kjøpte Arne B. Laes- 
kogen hotellet som da hadde 20 nedslitte rom. Han hadde 
syn for kurs og konferanser, og sammen med fru Bjørg utvi-

Forbundsleder Bjørn Egeli kan nok en gang ønske PPFs medlemmer velkommen til Sundvolden Hotell 
i Buskerud.

Sundvolden Hotell
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det og pusset han opp hotellet mer eller mindre kontinuerlig  
til Tor og Cecilie Laeskogen overtok. I 2021 fremstår Sund- 
volden hotell som et moderne kurs- og konferansehotell 
med over 270 rom og mye annet.

I 2007 ble hotellet medlem av De historiske hoteller og  
spisesteder. Hotellet fikk Den store norske arbeidsmiljøprisen 
i 2008. Sundvolden hotell er også innehaver av Olavsrosa.

Mye brukt av politiet
Etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 åpnet Sundvol-
den Hotel dørene for pårørende, hjelpemannskaper og et 
stort presseoppbud. De sørget også for catering til politifolk 
og andre som var på Utøya. At regningen lød på nesten 4.5 
millioner kroner var et tegn på hvor hektiske disse dagene 
var for hotellet. 210 000 kroner var  erstatning for ødelagt  

inventar og ut-
styr, og 130 
000 for repara-
sjon av uteom-
råder og tunet 
rundt hotellet.

Gode tilbud
Sundvolden 
Hotel ligger 
sør i Nordmarka, mellom Tyrifjorden 
og Steinsfjorden, og har utendørs boblebad. Du kan dra nytte 
av gratis adgang til treningssenteret, og gratis Wi-Fi er til-
gjengelig overalt på hotellet.

Alle rommene på Sundvolden Hotel har flatskjerm-TV med 
kabelkanaler og eget bad med dusj. Minibar er tilgjengelig.

I spaet på Sundvolden Hotel kan du bestille massasje og  
andre behandlinger. Hotellet har også hage og terrasse.

Du tilbys avgiftsfri parkering ved siden av Sundvolden Hotel 
og Tyrifjorden golfklubb ligger bare 7 minutters kjøring borte. 
Oslo sentrum ligger 30 km borte.

Les mer om hotellet på: sundvolden.no

På tide å møtes
Sundvolden Hotel har gode og lange tradisjoner for å ta imot 
gjester av alle slag. PPF har hatt Landsmøte på Sundvolden 
tidligere og vi vet at vi kommer til et sted med kvalitet. 

Vi gleder oss til å komme til Ringerike for å oppleve PPF-lands-
møtet, hotellet, maten og tradisjonene – og ikke minst møte 
kolleger fra hele landet. Det er lenge siden sist; nå er det på 
høy tid å møtes og diskutere felles saker og felles strategi. 
PPF skal et sted: Fremover!

Jørn-Kr. Jørgensen

Forbundsstyret i PPF under et tidligere landsmøte som også var på Sundvolden.
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De polititjenestemenn som 18. januar 1962 avholdt det 
første ordinære årsmøtet i Oslo Politiforenings (OPF) pen-
sjonistgruppe, må ha vært forutseende og fulle av virke-
trang for seg selv og sine kolleger. At det skulle bli en stor 
organisasjon ut av det – Politiets Pensjonistforbund (PPF) 
- var det nok få som forutså. Men alt har en begynnelse. 
Dette er litt av historien.

Etableringen av Pensjonistgruppa bunner i et vedtak på OPFs 
årsmøte i 1960. Det ble da nedsatt et arbeidsutvalg beståen-
de av Furuseth, Holte og Skjervengen som skulle se på saken. 
Mandatet var å utrede og innkalle til en generalforsamling med 
gjennomføring av ordinære valg og godkjenning av lovene for 
pensjonistgruppa.

I OPFs Årsberetning for 1962 heter det: «Gruppa teller 32  
medlemmer. Det er fastsatt en medlemskontingent på kr. 5,- pr. 
måned.»

Dette er noen av de tidligste spor av organisert pensjonistarbeid 
i politietaten. Det skal ikke på noen måte utelukkes at det har 
vært tatt initiativ til både grupper og foreninger tidligere, men 
organisert er dette  det første vi vet om. Det var etter sigende 
pensjonistgrupper tidlig – foruten i Oslo – i Trondheim og Bergen 
og kanskje også andre steder. Ofte var disse å se på som «ved-
heng» til det opprinnelige politilag eller politiforening.

Den 7. mai 1962 ble det i et styrereferat fra OPF referert til 
Dagsordenens punkt 7: «Møte med pensjonistene». 

«Det var på tide at vi kom i gang»
Av Jørn-Kr. Jørgensen

Den 4. juni 1962 refereres det 
i styrereferatet til et skriv fra  
Lorentz Syverstad som søker om 
medlemskap i Pensjonistgruppa. Han 
ble selvsagt ønsket velkommen til å 
være med.

Av styrereferatene går det ikke frem 
at Pensjonistgruppa ba om penger 
til driften. Det kan ha sin årsak i at 
gruppa de første årene spilte en til-
baketrukket rolle i forhold til OPF. At 
pensjonistene var interessert i sin 
tidligere arbeidsplass, kommer til ut-
trykk i et skriv fra Pensjonistgruppa 
datert 18. januar 1963 – på slaget ett 
år siden etter at gruppa ble formelt 
etablert. – I OPFs styrereferat av 7. 
februar 1963, heter det: «Skriv fra 

Pensjonistgruppa angående identitetskort for pensjonister». Det 
forteller noe om vilje til og ønsket om fortsatt identifikasjon 
med sin tidligere arbeidsplass og etat. Så gikk årene. Også an-
dre steder i landet var det interesse for organisert pensjonistar-
beid, men i mange år ble det ikke tatt noe initiativ til å gjøre 
arbeidet landsdekkende. 

Vi vet at det var bergenserne som først tok opp spørsmålet om 
pensjonering av polititjenestemenn i Norge. Det var morsomt nok 
også Bergen politilag som på NPs landsmøte i 1980 tok opp om 
politipensjonistene fortsatt skulle få stå som medlemmer av NP. 
Saken ble så vidt «behandlet» på NPs møte i 1980, men ennå tyde- 
ligere i 1984. 

Den gjengse oppfatning var at pensjonistene i norsk politi ville 
få den mest seriøse og beste behandling av pensjonistene selv. 
Dette førte til at NPs forbundsstyre i september i 1983 bestemte 
seg for å opprette et pensjonistutvalg for å utrede saken. Man-
datet var å finne ut «på hvilken måte NP best kunne ivareta 
nåværende og fremtidige politipensjonisters interesser». Knut 
Evje fra Nøtterøy ble valgt til formann i utvalget. 

Evjeutvalget leverte 3. februar 1984 en innstilling og foreslo 
et selvstendig pensjonistforbund for norske politifolk og sivilt 
tilsatte. Evjeutvalget pekte også på viktige saksområder det  
hastet å få gjort noe med.

NP arbeidet etter demokratiske prinsipper og sendte Evjeut-
valgets innstilling på høring til forbundets lokallag. 18 lokallag 
svarte at de «generelt sett» var positive til forslaget. De eneste 
som ville klarlegge saken nærmere for å finne ut om det var 

Politiet har en lang historie i landet vårt. Tidlig ble det aktuelt å snakke om pensjon, men først i 1986 ble Politiets 
Pensjonistforbund stiftet.
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noen interesse blant pensjonistene, var Trondheims pensjonist-
gruppe.  

På NPs landsmøte i 1984 ble Representantskapet pålagt «å  
legge forholdene til rette for at PPF kunne etableres.» Det gikk 
over et halvt år før NP kalte inn til et møte 10. juni 1985 for 
å diskutere en etablering. Møtet ble ingen suksess og det ble 
ikke oppnådd enighet om etablering av et interimstyre. Det var  
derimot enighet om at det skulle nedsettes et nytt arbeidsut-
valg som skulle arbeide videre med saken.

Hva kontroversen var, vet vi ikke. Arbeidsutvalget fikk disse 
medlemmene: formann Bjørn Haner, Oslo, Frederik Høgli og Leif  
Eliassen, Bærum. Vara: Morten Slettevold og Thoralf Halland, Oslo. 

Det var vilje til å få til en organisasjon for norske politipensjonis-
ter, og allerede i dagene 5.-7. januar 1986 ble det innkalt til et 
konstituerende møte på Highland Hotel på Geilo for å etablere 
PPF.

På Geilo-møtet var 28 «delegater» representert. Fra NP møtte 
15 representanter med forbundsformann Arnold Nilsen i spissen. 

Etter innledning og formalia, fikk Arnold Nilsen ordet. Han  
ønsket velkommen til en enestående og unik historisk begi-
venhet i norsk politi. «Det er nå grunn til å ta et krafttak for  
pensjonistene våre etter at denne dårlige samvittigheten har 
fått råde alt for lenge, sa Arnold Nilsen og fortsatte: «Etter en 
lang samfunnstjeneste burde det ikke være slik at man gikk 
ut døren og ble glemt. Behovet for tilhørighet og samhold vil 
alltid være til stede. Problemer man ikke kan løse alene, krever 
at man får noen som kan ta vare på interessene. Ingen av oss 
behøver å betraktes som gamle, vi er ikke passé, vi har sam-
me likeverd, vi har de samme kreative muligheter dersom vi  
ønsker og vil utrette noe.»

Arbeidsutvalgets formann, Bjørn Haner, fikk deretter ordet og sa 
bl.a.: «Vi er gamle og skal på nytt inn i rampelyset. Mange har 
kanskje lagt planer for sin pensjonisttilværelse, for å «nyte sitt 
otium». En verdifull hvile? Kan det bli velfortjent med de økono-
miske forhold vi blir avspist med? – spurte Haner og fortsatte: 
Det er en skandaløs måte vår arbeidsgiver (Justisdepartemen-
tet) behandler oss på. Fra vår yrkesaktive dag skred vi inn i 

framtida som «null-pensjonist». Vi har fått alderstrygd, men det 
var ikke det vi inngikk kontrakt om.»

Hermod Foosnæs fra Trondheim hadde også ordet innlednings-
vis og understreket at han og hans venner i Trondheim «ikke 
hadde kommet så skråsikkert» til det foreslåtte resultat fra  
Arbeidsutvalget. Han ga klart uttrykk for at hans forening ikke 
var imot et landsomfattende pensjonist-forbund, men at man 
stilte store spørsmål ved «formen og omfanget». – Vi må orga-
nisere etter behov og økonomiske muligheter.»

Det var god stemning i salen, og på tross av skepsisen fra Trond-
heims-delegaten, ble Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig 
vedtatt og det første vedtaket lyder slik: «Politiets Pensjonist-
forening (PPF) konstitueres med øyeblikkelig virkning». Datoen 
for stiftelsen ble satt til 7. januar 1986.

Linjene strekker seg over hele Norge, i enhver by og på enhver 
politistasjon og ethvert lensmannskontor, inn i enhver politiuni-
form og ethvert politi-hjerte og inn i enhver sivilt tilsatt. Det 
handler nemlig om å sikre pensjon, sosiale rettigheter og vel-
ferd. Det er i disse skjæringspunktene og i denne kampen PPF 
befinner seg hver eneste dag. Derfor var det «på tide at vi kom 
i gang», som Bjørn Haner uttrykte det på PPFs stiftelsesmøte.

Ved valget ble Bjørn Haner, Oslo, valgt som formann. - Å stifte 
en organisasjon krever forberedelser, tankevirksomhet og admi-
nistrasjon – men kanskje mest av alt tillitsmenn som er villige 
til å stå på, med tro på saken og med vilje til å dele av sin fritid 
med kolleger for at fremtiden skal bli bedre. Vi tar ofte tillits-
menn som en selvfølge. Det er de ikke. Det fordrer ansvarsfor-
ståelse for å engasjere seg – og det fordrer vilje til handling for 
å fortsette å engasjere seg. PPFs tillitsmenn har vist et engasje-
ment og en interesse for saken som har gjort at PPF står der vi 
står i dag. Til å begynne med var det stusselig med økonomien 
og ingen tillitsmenn fikk noe «lønn for strevet». 

Slik var PPFs begynnelse. I årene etter har sakene gått slag i 
slag med ulike styrer og tillitsmenn. Foran Landsmøtet i 2021 
drives organisasjonsarbeidet i PPF godt over hele landet. Ved 
utgangen av 2021, er det nærmere 4 500 medlemmer i PPF – 
politipensjonistenes egen organisasjon i Norge.

PPF har jevnlige landsmøter hvor viktige saker for norske politipensjonister diskuteres. En av de viktigste tingene Landsmøtet har tatt stilling til i den senere tid, der 
opprettelsen av Pensjonistnettverket.



NUMMER 3 - 2021

POLITIPENSJONISTEN

12

En ungdoms erindring ligger bak denne artikkelen. Jeg 
gikk på folkehøgskole utenfor Bergen, året var 1971, en 
ung mann var død i fyllearresten ved Bergen politikam-
mer og politiadjutant Svein Alsaker (senere statsadvokat, 
dommer, stortingsmann og Fylkesmann) hadde lagt vei-
en om skolen på Hylkje i Åsane for å fortelle både om 
dette og om politiet. Eller rettere sagt: Hva vi unge risi-
kerte om vi krysset loven.

Svein Alsaker la ikke et rapportark imellom når han fortalte. Det 
var ikke hans stil, men direkte og rett på sak – og han ga seg 
tid til å fortelle litt om hendelser ved Bergen politikammer og 
om lov og rett for ungdommer på en landsens folkehøgskole. 
Han likte det.

- Så har vi en politimann som heter Amund Feste, fortalte  
Alsaker. - En dag reiste Feste og jeg ut til en høyblokk i Fyllings-
dalen der en mann hadde forskanset seg med våpen og ville 
ikke høre på hva politiet hadde å fortelle. Da vi kom fram, så 
vi politifolk og politibiler over hele området. Politiet tok ingen 
sjanser og publikum var via megafoner bedt om å holde seg 
borte og innendørs.

Eg går opp til tjommien!
- Feste og jeg stod og så på alt dette. Jeg var embetsmann 
og vakthavende adjutant ved politikammeret og hadde ansva-
ret for utvikling av saken. Feste var vanlig politimann og ledet 
Bergenspolitiets sosialkontor. Plutselig sier han: - Eg går opp til 
tjommien!

«Med hjarte på rette staden»
Av Jørn-Kr. Jørgensen

Så tok han heisen opp i etasjen hvor mannen holdt til, kom 
seg innenfor i leiligheten og tok våpenet fra mannen. Så enkelt 
var den søken løst. Feste var klar, fast, bestemt, men mild. - Vi 
kalte slike avgjørelser for (og det heter det fremdeles) «OPS» 
– oppgjort på stedet. Feste tok våpenet, snakket med mannen 
og politibilene med et ukjent antall politifolk reiste tilbake til 
kammeret. Det var ikke noe mer å snakke om. Feste tok over. 
Saken var løst, fortalte Alsaker.

Læregutt hos Feste
- Jeg begynte ved Ordensavdelingen – men på begynnelsen på 
70-tallet var jeg hos Feste ved politiets sosialkontor. Kontoret 
bestod bare Feste og en hospitant. Vi hadde kontor i 2. etasje 
på det gamle politikammeret i Allehelgensgate, forteller politi- 
pensjonist Jens Haugland i Bergen som var aktiv i politiet fra 
1962 til 1999.

- Internt ved politikammeret kalte vi det «sosialkontoret» eller 
«tussakontoret». Arbeidsoppgavene var blant annet oppdrag  
med uteliggere, hos de som ikke hadde fast arbeid og de som 
havnet i fyllearresten. Feste tok tak i dem om morgenen og  
hjalp dem videre til det lokale sosialkontoret og andre som  
kunne hjelpe.

- Løsgjengerloven eksisterte den gangen, og noen ble dømt til 
fengselsstraff når de hadde vært anmeldt et visst antall ganger for 
løsgjengeri. Mange ble sendt til Åna kretsfengsel på Jæren,  andre 
til Haukås i Åsane, Olaviken på Askøy, Opstad eller til Bastøy.

Bredt arbeidsfelt
- Vi jobbet tett med sosialkontorene i mange ulike sammen-
henger – i barnevernsaker – vi var med ut i fall det skulle opp-
stå voldsepisoder. Psykiatriske pasienter var også en del av vårt  
arbeid opp mot psykisk helsevern – det kunne være tvangs-
medisinering, tvangsinnleggelser og transporter. Noen skulle ha 
medisiner f.eks. hver 14. dag og vi var med sykepleier – men 
noen ganger var de så voldsomme at de måtte tas med til Psy-
kiatrisk klinikk eller til Nevergården sykehus i Sandviken.

- Vi måtte ha en innleggelsesbegjæring (tutor), og den måtte 
enten fylkeslegen eller politiet skrive under. En jurist ved politi-
kammeret skrev under og vedkommende ble innlagt.

Har pasienten våpen?
De som skulle legges inn måtte fremstilles for lege, og Feste 
hadde kontakter alle steder. Gikk ikke det, måtte de fremstilles 
for legevakten. Da pasientene ble innlagt fikk politikammeret 
tilbakemelding, og familien måtte informeres. Feste tok kontakt 
med familien for å spørre om de tok ansvaret videre – og han 
spurte alltid om pasienten hadde våpen.

Amund Feste er omtalt mange 
ganger i Bergenspressen, men aldri 
skandaløst.

De siste årene var Amund Feste politi-
overbetjent ved Bergen politikammer.



NUMMER 3 - 2021

POLITIPENSJONISTEN

13

- Amund Feste var en mann med ro og sindighet i seg. Normann 
Jondal overtok etter Feste. Jondal tok over etter Feste i 1982, og 
han fikk de samme arbeidsoppgavene som Feste. Politiets sosi-
alkontor i Bergen ble nedlagt i 1989. - Det passet visstnok ikke 
inn i virksomhetsplanen. Alt skulle måles i dagsverk og saker. De 
sakene vi hadde ble ikke registrert på vanlig måte. Det dreide 
seg ofte om menneskelige tragedier.

Mild politimann 
- Feste ble avdelingssjef og senere politioverbetjent ved Ordens-
avdelingen. Han ble pensjonert i 1982, forteller Jens Haugland.

- Jeg jobbet ikke med Amund Feste, men lærte han å kjenne som 
en mild politimann og opptatt av de som hadde spesielt vanske-
lig. Han var på en måte «sosialsjefen» ved politikammeret. 

- Jeg bistod noen ganger hans avsnitt hvis det var avhenting av 
psykiatriske pasienter som var kvinner eller det var kvinner som 
skulle avhentes for soning. På den tiden han var avdelingssjef 
hadde han også ansvar for savnede personer, forteller tidligere 
lensmann og politiinspektør Harald Andersen.

«Sosialsjefen»
- Jeg jobbet heller ikke med Amund, men lærte å kjenne han 
som en mild politimann og opptatt av de som hadde spesielt 
vanskelig. Han var på en måte «sosialsjefen» ved politikamme-
ret. Jeg bistod noen ganger hans avsnitt hvis det var avhenting 
av psykiatriske pasienter som var kvinner eller det var kvinner 
som skulle avhentes for soning. På den tiden han var avdelings-
sjef hadde han også ansvaret for savnede personer, forteller 
Tove Lian Mathisen som bl.a. ledet Person- og voldsavsnittet 
ved politiet i Bergen.

Politikarrieren i Bergen 
For at ting skal være både riktig og korrekt, er dette Amund  
Festes vita ved Bergen politikammer iht. hans personalkort: 

Mars 1944 – ansatt som vikar – kontorbetjent II  
Mai 1944  - ansatt som midlertidig kriminalkonstabel ved 
Kriminalpolitiets reisekontor 
Desember 1945 – midlertidig godkjenning til tjeneste i politiet 
Desember 1949 – beordret til prisavdelingen 
Juli 1956 – ansatt som politioverkonstabel med ansiennitet fra 
1.4.1948 
Februar 1960 – fast ansatt som politibetjent 
Oktober 1962 – beordret til tjeneste ved kriminalavdelingen 
ved Bergen politikammer
September 1978 – ansatt som politioverbetjent 

Ga bort omsorgspris
Amund Feste var en mann med det godt og raust hjerte. Det 
er det ingen tvil om. Han fikk Omsorgsprisen i 2005 på 30 000 
kroner i en alder av 83 år og ga denne umiddelbart videre til 
forskning på Alzheimer. Feste vant prisen for trofast omsorg for 
sin kone, Ruth som led nettopp av Alzheimer. 

Det var G.C. Rieberfondene som stod bak prisen til personer 
som har gjort noe utenom det vanlige for eldre mennesker. Det 
gjorde Amund Feste hele livet.

Hedret for sosial innsats
Den som blar i gamle aviser, vil finne Amund Festes navn knyt-
tet til en rekke avisoppslag. Ikke av skandaløs karakter, men i 
forbindelse med politiets arbeid og ting han ellers var med på 
i Bergen.

I et oppslag heter det: «Politimann hedres for sosial innsats». 
- Når vi ser Feste på Legevakten kan vi være rolige. Da vet vi 
at saken blir ordnet, sa legevaktsjef B. Chr. Brynjulfsen i forbin-
delse med Festes avgang fra politiets sosialkontor. Selv mente 
Feste at han bare hadde gjort den jobben har var betalt for og 
hadde plikt til å gjøre. Men faktum er at han gjorde en innsats 
lang ut over det rimelige og det han hadde plikt til. Som en 
erkjentlighet fikk Feste både en plakett og en tegning som takk 
for utmerket innsats.

Hindret dramatiske nappetak
I et annet oppslag er Amund Feste «Dagens navn». Han hadde  
løst en konflikt med noen lastebiler på Hop  hvor det lå an til dra-
matiske nappetak. Feste ordnet opp og satte tingene på plass, 
og gemyttene roet seg. - Han hadde en egen evne, sier de som 
kjente han. Kanskje vi fra disse spalter kan antyde at han hadde 
spesielt gode kommunikasjonsevner. Det finnes noen meget få 
av Festes kaliber i norsk politi. De bør vi ta godt vare på.

En skal selvfølgelig være forsiktig med å konkludere, men det 
virker som om Amund Feste var en politimann «med hjarte på 
rette staden». Han var født 12. april 1922 og døde 11. august 
2013. 

I dag er Feste et lysende eksempel på en politimann vår etat 
kan være stolte av å ha hatt i sine rekker.

I bygningen til høyre lå Bergen politikammer hvor Feste hadde kontor.
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Fra gutterommet hjemme i Selva i det tidligere Sør- 
Trøndelag, hadde Roar utsikt til Agdenes fyr. Her lekte  
og sloss han med kamerater ved innløpet til Trond-
heimsfjorden med Ørlandet på den andre siden av  
vannet. Det er så godt som et helt liv siden. 

I dag bor Roar Selvnes (60) med familien på et småbruk på 
27 dekar med et gedigent hovedhus, store beitemarker med 
fem hester, bilverksted med egen lakkeringsbu – åtte hø-
ner, to katter, en hund og mye mer. Postnummeret er 6392  
Vikebukt; det ligger i Vestnes kommune straks sør for  
Molde. Fergen fra Rosenes by tar 33 korte minutter – man 
rekker akkurat en kopp kaffe og en svele, som er et must 
ombord i fergene på denne kanten av landet. 

Roar valgte å følge drømmen sin. Som politimann i Trond-
heim – med først et tre års opphold i Asker og Bærum – tok 
han så å si spranget da muligheten bød seg og kastet seg ut 
i det.

Roar fulgte drømmen
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Ville bli hundefører
- Det første jeg gjorde da jeg var 
ferdig med Politihøgskolen var å 
kjøpe meg en schäferhund. Jeg 
ville bli hundefører. Aspirantti-
den tilbrakte jeg i Trondheim og 
der fikk jeg kjøre en del hunde- 
patruljer. Det var livet. Jeg var 
først i Asker og Bærum fra 1983 
og kom tre år senere til Trond-
heim politikammer hvor jeg 
ble hundefører, forteller han til  
Politipensjonisten.

- Hunden var akkurat godkjent 
da jeg kom til Trondheim, og 
jeg var ved den lokale Hunde- 
tjenesten til begynnelsen av  
90-årene. Deretter fulgte 10 
år ved Heimdal politistasjon. 
Mens jeg var der tok jeg 
grunnkurset UEH for jeg ville 
fortsatt være operativ. Hele 

tiden var jeg ved Ordenavdelingen avbrutt av ett 
år som hospitant ved Kriminalavdelingen, før jeg var tilbake 
ved Ordensavdelingen og i 2003 ble jeg tilsatt som innsats-
leder i Trondheim.

- Jobben som innsatsleder gikk ut på å lede den operative 
polititjenesten ute i byen, og de to årene var jeg innsatsleder 
for hele Sør-Trøndelag fylke, forteller han.

Vi drømte om et småbruk 
- Kona mi, Mona, og jeg drømte om et småbruk. Vi bodde i 
et nesten nytt hus i Trondheim og var litt på utkikk. Men vi  
hadde på sett og vis slått det fra oss også, for vi ville ikke  
flytte inn i noe slitt og gammelt som vi måtte bruke  
pensjonistlivet vårt til å pusse opp.

- Jula 2015 satt jeg på finn.no. Jeg hadde lagt inn et fast søk 
bare for moro skyld. I jula la jeg også inn Møre og Romsdal, 
og da dukket småbruket på Krogset i Vikebukt opp. Vi reiste 
ned så fort det lot seg gjøre, og ble betatt av både stedet og 
omgivelsene, medgir Roar.

Roar Selvnes fulgte drømmen 

og kjøpte sammen med kona, 

Mona, et småbruk.
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- Vi var nøkterne da vi var her på Krogset og så på det. Da vi 
kjørte tilbake til Trøndelag, var vi helt i himmelen. Småbruket 
hadde alt vi trengte for å virkeliggjøre vår drøm. - Min drøm 
gikk også i oppfyllelse. Her var muligheter for et skikkelig 
godt bilverksted med to løftebukker. Jeg har amerikansk bil 
som hobby; spesielt synes jeg Corvette er fin. En periode var 
jeg president i Corvette-klubben i Norge.

Drømmen ble til virkelighet
- Vi var som sagt på vei hjem til Trøndelag...og så var det 
dette med prisen og dette med at resten av familien ville 
komme til å bo ca. 4.5 timers bilkjøring unna. Det gjorde oss 
litt usikre.

- Vi bestemte oss for å reise ned for å se på «bruket» en 
gang til. Men før vi kom så langt, ringte mekleren og fortalte 
at det hadde kommet inn et bud som i første omgang var 
avslått. Eierne var nå i ferd med å gå inn i en diskusjon med 
budgiveren for å komme fram til en pris. Da bød vi 2-300.000 
over – og stedet var vårt! - smiler politipensjonisten.

- Vi kjøpte småbruket i 2016. Da var jeg fast ansatt som  
politioverbetjent/innsatsleder i Trondheim og var innstilt på 
å pendle. Men så dukket det opp en stilling ved det lokale  
lensmannskontoret – Vestnes lensmannkontor. Jeg ringte til 
lensmannen og spurte om det var noen vits i at jeg som 
56-åring søkte jobben som politibetjent II. Han sa ja og jeg 
fikk jobben og var der i halvannet år.

- Huset fra 2009 er 300 kvadratmeter stort. Det er egen stall 
med 16 bokser, egen innendørs ridebane med tilgang direkte 
fra stallen. Ute er det også en ridebane i tillegg til to store 
marker hvor hestene kan boltre seg og gresse.

«Horsemanship» - hva er det?
- Hvorfor hest kan du spørre... - Jo, kona mi, Mona, driver 
med hest. Hun driver med noe som heter «horsemanship». 
Det der å trene opp hesten på hestens betingelser, lese  
hestens kroppspråk og å se hesten som et individuelt  

individ. Det er både psykologi og vitenskap i dette, og vi er 
heldige som har en så flott plass å drive dette på. Noen av 
boksene leier vi ut. I høst blir det fire ekstra hester her, sier 
Roar.

Mekaniker og trommis
- Observerte du puben ved siden av verkstedet? - Jeg har for 
spøk kalt lokalene «Roars mekk og drekk». Det er mye mer 
«mekk» enn «drekk». Og hvis du så trommesettet i hjørnet...
så det helt riktig. Jeg var med i et politiband i Trondheim, 
og i en avisartikkel i Vestnesavisa, sa jeg at jeg savnet noen 
å spille sammen med. Da fikk jeg en telefon fra en som  
inviterte meg til å være med i et lokalt band. Det heter  
«HÆLT NILS» og vi spiller i lokal sammenheng.

Vi vet intet om i morgen 
- Dette handler dypest sett om å ta steget – følge drømmen. 
Vi lever bare en gang. Mange av oss har drømmer som vi 
ikke tør å realisere. Faktum er at vi vet intet om i morgen. 
Derfor gjelder det å leve i dag og følge sine drømmer. Før vi 
aner kan det være for seint – og livet kan være over. 

- Carpe diem – grip dagen, er ikke bare et munnhell, under-
streker Roar Selvnes...for han ble det en virkelighet.

Huset på 300 kvadratmeter er fra 2009.

Jeg elsker Corvette-biler, medgir Roar som også vet 
å «mekke» dem både fra hverandre og sammen.

Spør du «tromissen» om en trommevirvel, da er 
han ikke vanskelig å be.

Grip dagen oppfordrer Roar Selvnes.
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Gjennom store deler av 
Arild Storøygards liv var 
ikke sykdom en del av 
vokabularet. Han levde 
et liv med god helse,  
overskudd til familie 
og venner samt en jobb 
han trivdes i.

Men midt i 50-årene  
merket han at noe var i 
ferd med å skje. Han ble 
stadig oftere syk. Lunge-
betennelsene kom hyppi-
gere, og kondisen ble dår-
ligere. Han tenkte at det 
var mangel på trening som 

var årsaken. Dessuten hadde mange år med røyk og manglende 
bruk av verneutstyr på jobben tæret på lungene.

I 2013 fikk han en meget alvorlig lungebetennelse. Han ble  
liggende på Ahus i åtte uker. På sitt sykeste veide han bare 45  
kilo. «Nærmere å daue enn du var da, kommer du ikke», sa legen 
hans i etterkant.

– Jeg tror ikke jeg skjønte hvor syk jeg var da. Da jeg skulle legges 
inn på Akershus universitetssykehus, ringte jeg legen for å høre 
om jeg kunne parkere motorsykkelen min noe sted. Han ble sint, 
og svarte at jeg kunne velge mellom å komme i taxi eller sykebil, 
sier Storøygard.

Legene forsøkte å finne ut av grunnen til den svekkede helsetil-
standen hans. Etter lang tid med undersøkelser, fikk han til slutt 
beskjeden han fryktet: KOLS. Og attpåtil den mest alvorlige graden.

Ingen behandlingsalternativer
Derfra gikk det fort nedover. Det var uvisst hvor lenge han hadde 
igjen å leve. KOLS er en irreversibel tilstand. Lungene kan aldri bli 
bra igjen.

– Hos meg var det i tillegg så alvorlig, at det ikke var noen  
behandlingsalternativer, eller håp om å overleve særlig lenge,  
sier Storøygard.

Det ble snart klart at nye lunger var det eneste som kunne hjelpe  
ham. På det tidspunktet hadde Storøygard under 17 prosent  
lungefunksjon, noe som er svært lavt. Han var avhengig av oksy-
gen, og kunne knapt gå opp en trapp.

Han ble kalt inn til utredning på OUS, Rikshospitalet. Dette er en 
omfattende helseundersøkelse som alle som vurderes for organ-
transplantasjon må igjennom. Nåløyet for å få et nytt organ er 

Fikk pusten tilbake 
Av Aleksander Sekowski - Stiftelsen Organdonasjon Foto: Privat

trangt. Man må både være frisk nok til å tåle en så omfattende 
operasjon som lungetransplantasjon er, og samtidig være så syk at 
det er helt nødvendig. Etter en elleve dagers utredning ble det slått 
fast at Storøygard fremdeles ikke var syk nok. Det var vanskelig for 
ham å skjønne. Men etter hvert var det ingen utvei.

– Da jeg fikk bekreftet at navnet mitt var på listen, kjente jeg for 
første gang på redsel siden jeg ble syk. Nå var det alvor! sier han.

Storøygard fikk beskjed om å alltid holde seg innenfor en radius av 
maks fire timer fra Riksen, og ha en bag pakket og klar for et lengre 
sykehusopphold. Den natten sov han dårlig.

En påkjenning
– Ventetiden for nye lunger var steintøff. En utrolig sterk psykisk og 
fysisk påkjenning. Legene fortalte meg at forventet levetid når man 
blir satt på listen er mellom ett til to år, sier han.

Så tungt var det, at han begynte å forsone seg med tanken på å 
dø. Telefonen var alltid på. I 18 måneder dreide livet seg om den 
ene samtalen, som skulle komme fra et Oslo-nummer, og gi ham 
livet tilbake. I mellomtiden forsøkte han å leve et så normalt liv 
som han klarte. Han jobbet deltid som kjørelærer. Han måtte ha 
med seg oksygentank på motorsykkelen. Slangen var klemt inn 
under hjelmen.

Tilslutt kom beskjeden han hadde ventet sånn på. Han var akkurat 
ferdig med en kjøretime da telefonen ringte. Klokken var 10.

– De sa at jeg hadde litt tid på meg, og fikk beskjed om å være på 
sykehuset senest 1700. Lungene som jeg skulle få, var ikke «på  
huset» ennå. Det var fint å endelig få beskjeden. Jeg måtte sette 
meg ned, og sende en melding til nærmeste familie, sier Storøy-
gard.

Transplantasjonen var vellykket. Han takket nei til rehabilitering. 
Det eneste som har plaget ham i ettertid er en vektøkning han ikke 
klarer å bli kvitt. Trolig er medisinene han må ta en medvirkende 
årsak til dette. Storøygard var raskt tilbake i jobb.

– For meg handlet det om å komme fortest mulig tilbake det  
normale. Jeg visste at det var det jeg trengte, sier han.

To bursdager
I dag driver han sin egen kjøreskole. Han nyter livet, og engasjerer 
seg for organdonasjon, blant annet ved å delta som frivillig under 
Donasjonsuka, og fortelle folk om viktigheten av organdonasjon. 
Han er takknemlig for den store gaven han har fått.

– Nå har jeg to bursdager å feire hvert år. I sommer hadde jeg 
«femårsdag». I fjor feiret jeg med et kakestykke med lys på, og 
tente også et lys i kapellet på Rikshospitalet. Jeg var heldig. Veldig 
heldig, avslutter Storøygard.

Arild Storøygard fikk et nytt liv.
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Hvordan sier jeg ja til organdonasjon?
Alt du behøver å gjøre, er å informere dine nærmeste pårørende  
om at du sier ja til organdonasjon. Du kan også fylle ut et Donor-
kort™ som en bekreftelse på at dine nærmeste er informert. 
Donorkort™ kan fylles ut på helsenorge.no, i mobil-appen «Donor-
kort», eller som fysisk kort. Les mer på donorkort.no

Transplantasjonens historiske milepæler

1963: Første vellykkede transplantasjon i Norge
Ole Jacob Malm ledet Norges første vellykkede nyretransplanta-
sjon i Skandinavia. For å fastslå hvem som egner seg best som 
donor, sydde Malm fast en liten lapp av hud fra pasienten på seg 
selv, og deretter på pasientens foreldre. Ved å se hvilken av for-
eldrenes lapper som blir avstøtt først, fant han ut at moren egnet 
seg best som giver. Transplantasjonen ble utført på Ullevål syke-
hus og ble svært vellykket. Pasienten ble blant annet behandlet 
med en helt ny type immundempende medisin, azathioprin, og 
levde i 22 år med nye nyrer. Moren ble 92 år. 

1967: 3. desember  - verdens første hjertetransplantasjon 
Transplantasjonen ble ledet av hjertekirurg Christiaan Barnard 
ved Groote Schuur Hospital i Cape Town i Sør-Afrika. Mottakeren 
var 55 år gamle hjertesyke Louis Washkansky. Pasienten døde av  
lungebetennelse 18 dager senere, men operasjonen ble ansett 
som vellykket - og banet vei for transplantasjon som etablert be-
handling for alvorlig hjertesyke. 

1973: Egen transplantasjonslov i Norge
Norge fikk en egen lov om organdonasjon. Den ga viktige regler 

for donasjon av vev og organer fra levende og avdøde givere. 
Samtykke ble en viktig del av organdonasjonen. Loven mulig- 
gjorde også donasjon der den avdødes standpunkt er ukjent, men 
der det ikke er grunn til å tro at vedkommende var i mot organ-
donasjon, såkalt presumert samtykke.

1983: Den norske modellen
Transplantasjonsvirksomheten i Norge ble samlet på ett sykehus 
– Rikshospitalet i Oslo. Pasientene ble utredet og etterbehandlet  
ved alle landets større sykehus, i henhold til felles nasjonale  
retningslinjer. Dette fikk navnet «Den norske modellen».

Første hjertetransplantasjon i Norge
Rikshospitalet hadde bygget opp et solid hjertemedisinsk miljø 
og god kompetanse på transplantasjon av nyre. Dette gjorde det 
mulig å transplantere et hjerte for første gang i Norge. Tansplanta-
sjonen var et resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Kirurgisk 
avdeling A, Medisinsk avdeling B, Institutt for Transplantasjons-
immunologi, Avdeling for patologi og flere andre avdelinger og 
institutter ved Rikshospitalet.

Mottakeren var en ung kvinne med en alvorlig, medfødt hjertefeil. 
Operasjonen gikk raskt og ukomplisert. Forberedelsene til opera-
sjonen, og gjennomføringen, foregikk i det stille. Da nyheten kom 
etter transplantasjonen, skapte det stor oppmerksomhet og de-
batt. Noen var kritiske, men det hersket ingen tvil om at det var et 
gjennombrudd i behandlingen av hjertesyke, og at det burde bli 
et etablert behandlingstilbud. Ett år senere (1984) transplanteres 
den første tenåringen, og åtte år senere gjennomførte Norge den 
første hjertetransplantasjon på et lite barn.

1990: Første lungetransplantasjon i Norge
Den første lungetransplantasjonen i Norge ble gjennomført under 
ledelse av Tor Frøysaker. Pasienten hadde sarkoidose. Like etter 
ble en annen pasient, med KOLS, transplantert. Begge pasientene 
får én lunge. Inngrepene ble vellykkede, og lungetransplantasjon 
ble snart et etablert behandlingstilbud i Norge. Fra rundt år 2000 
har det vært vanligst å transplantere to lunger.

Er det noen aldergrense for å bli organdonor?
Alle kan si ja til organdonasjon, uansett alder. Det er ingen øvre 
eller nedre aldersgrense. Det er behov for organer til alle alders-
grupper.

Er det noen sykdommer eller medisiner som kan hindre  
donasjon?
Alle kan si ja til organdonasjon. Man trenger ikke å vurdere egen 
helsetilstand. Ved hvert enkelt tilfelle vil det gjøres en medisinsk 
vurdering om hvorvidt organene egner seg for transplantasjon.

Hvorfor bør man si ja til organdonasjon?
Organdonasjon redder liv. I Norge står det til enhver tid nærmere  
mellom 400 og 500 mennesker på venteliste for et nytt, liv- 
reddende organ. Organdonasjon er for mange eneste 

Her er Dr. Barnards operasjonsteam i arbeid. Hjerteavdelingen hvor trans-
plantasjonen foregikk er i dag museum - levendre fremstilt i plast, voks og 
med riktige instrumenter. Foto - Jørn-Kr. Jørgensen.
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Engtrø Grete 28.10.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Hafnor Ole Ragnar 23.10.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Larssen Gunn 23.10.1951 Mosjøen Politipensjonistlag
70 Ellevold Knut Gisle   21.10.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Lindberg Reidun 19.10.1951 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
70 Bakken Bjørn Kristian   18.10.1951 Direktemedlem
70 Granrud Jon 17.10.1951 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Tveit Bente W.   15.10.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Jansen Johnny M. 14.10.1951 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Trønnes Håkon Ove   14.10.1951 Politiets Pensjonistlag, Østerdal
70 Horgen Anne-Mari 13.10.1951 Direktemedlem
70 Westlye Thor Gunnar   07.10.1951 Politiets Pensjonistlag Haugaland 
    og Sunnhordaland
70 Duesund Geir 06.10.1951 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
70 Hermansen Oddbjørn    05.10.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Grydeland Arnfinn    05.10.1951 Direktemedlem
70 Bjørkheim Alf     02.10.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Glendrange Lars Andreas   02.10.1951 Direktemedlem
70 Nordvik Tordis Bruknapp 01.10.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Bolme Arne Randulf    25.10.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Kvan Håkon    24.10.1941 Kripospensjonistene
80 Fossmo Målfrid Johanna   21.10.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Øksnes Ellen    21.10.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Nilsen Bjørg Elinor   17.10.1941 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
80 Aavik Odd    07.10.1941 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Ohrvik Sverre    01.10.1941 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
90 Sivertsen Kjellrun 05.10.1931 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør

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

Jubilanter i oktober 2021

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Husby Ivar Lars K. 31.12.1951 Politihøgskolens Pensjonistforening
70 Abusland Erling    31.12.1951 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Flatvad Endre    30.12.1951 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Stømner Ole Kristian   27.12.1951 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
70 Helgesen Kirsten Iren 23.12.1951 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Steen Sonja Evelyn 23.12.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Helland Terje    22.12.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Sæle Bjørn Olav 21.12.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Winther Knut-Are 19.12.1951 Mosjøen Politipensjonistlag
70 Tolo Lars 18.12.1951 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Nilsen Fred    17.12.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Syvertsen Roald Herman   17.12.1951 Vest-Agder Politipensjonistlag
70 Larsen Ole    16.12.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Johannessen Anne Grethe 16.12.1951 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Stølen Kåre 14.12.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Halvorsen Trond Sigurd   14.12.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Songedal Gunnar Martin   12.12.1951 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Rønning Kjell Helge   11.12.1951 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
70 Pettersen Johnny    07.12.1951 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Soligard Erling Frode 06.12.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Martinsen Wenche 04.12.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Mellingen Anne-Karin 03.12.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Leganger Carl Petter 02.12.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Trollnes Liv Kathrine 20.12.1941 Politiets Pensjonistlag, Halden
80 Henriksen Erik    10.12.1941 Direktemedlem
80 Surdal Håkon    03.12.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Tufteskog Solfrid    01.12.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Olsen Dagny    01.12.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

Jubilanter i desember 2021

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Larsen Ole Edvard   22.11.1951 Politiets Pensjonistlag, Narvik
70 Vellene Dag    19.11.1951 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Vatne Lise Juel 17.11.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Rydland Asbjørn 15.11.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Nordgulen Kjell    13.11.1951 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Leren Inger Synøve R.  12.11.1951 Direktemedlem
70 Hilt Odd    11.11.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Totland Torill Holand 09.11.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Gunstad Anne-Kari B. 08.11.1951 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Lund Vera Kirsti 08.11.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Mjelde Gerd Kari 07.11.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Bjørgan Tordis Marie 05.11.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Einarsen Einar    04.11.1951 PST-pensjonistenes forening
80 Altmann Kirsten 30.11.1941 Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
80 Winum, Ove Johan   27.11.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Omdal Johan    22.11.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Bratli Einar    19.11.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Salvesen Thor    14.11.1941 Politiets Pensjonistlag Telemark
80 Hognestad Sverre    07.11.1941 Politiets Pensjonistlag, Halden
90 Murberg Fridtjof     29.11.1931 Direktemedlem
90 Aarstad Torleik    16.11.1931 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
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70 Larsen Ole Edvard   22.11.1951 Politiets Pensjonistlag, Narvik
70 Vellene Dag    19.11.1951 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Vatne Lise Juel 17.11.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Rydland Asbjørn 15.11.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Nordgulen Kjell    13.11.1951 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Leren Inger Synøve R.  12.11.1951 Direktemedlem
70 Hilt Odd    11.11.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Totland Torill Holand 09.11.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Gunstad Anne-Kari B. 08.11.1951 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Lund Vera Kirsti 08.11.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Mjelde Gerd Kari 07.11.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Bjørgan Tordis Marie 05.11.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Einarsen Einar    04.11.1951 PST-pensjonistenes forening
80 Altmann Kirsten 30.11.1941 Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
80 Winum, Ove Johan   27.11.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Omdal Johan    22.11.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Bratli Einar    19.11.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Salvesen Thor    14.11.1941 Politiets Pensjonistlag Telemark
80 Hognestad Sverre    07.11.1941 Politiets Pensjonistlag, Halden
90 Murberg Fridtjof     29.11.1931 Direktemedlem
90 Aarstad Torleik    16.11.1931 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag

Tidligere politiavdelingssjef 
August Johan Moldestad 
sovnet stille inn på Lade-
gården sykehjem 22. juni, 
93 år gammel.  
Politi- og organisasjons-
mannen, den engasjer-
te samfunnsborgeren, og 
fremfor alt det gode men-
neske, er ikke lenger blant 
oss. Vi føler med sønnene  
Ivar og Jan, barnebarn,  
oldebarn og øvrige familie i 
sorgen.
Jeg vil minnes August i  

respekt, beundring og takknemlighet. I respekt for det han stod 
for som leder og menneske. Som tillitsvalgt i Politiets Pensjo-
nistforbund, var han et medmenneske som maktet å la den han 
diskuterte med beholde sin verdighet. Han ble tildelt forbundets 
hederstegn sammen med sin kone Ester Franc i  2003.
Det er også beundringsverdig alt «Gusten» rakk å engasjere seg 

August Johan Moldestad
i. I tillegg til tjeneste som politimann, rakk han å synge i koret 
RAN i 60 år, aktiv i IPA, og var aktiv i Høyre i Eidsvåg. Han ble 
tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2011.
Personlig vil jeg takke for gode minner sammen med min kone 
Randi for middag i leiligheten i Helleveien, der vi så ut over 
fjorden fra 13. etasje og «Gusten» fortalte om minnene fra  
krigen og tjenesten. Jeg vil takke for samarbeidet i PPF og ikke 
minst for den innsatsen August og Ester gjorde da forbundet 
hadde sitt Landsmøte i Bergen i 2009.  Hvordan han klarte å 
overbevise Fylkesmann Svein Alsaker slik at vi fikk holde lands-
møteåpningen i Håkonshallen, er beundringsverdig. Jeg takker 
for alle telefonsamtalene som Olav Haugen og jeg fikk på for-
bundskontoret (og hjem). 
Slik var «Gusten». Døden kutter brått et liv, men minnene om 
«Gusten» kan ingen kutte brått over. Ingen som har møtt ham, 
opplevd ham eller hørt om ham, vil glemme den solide støtte-
spilleren og det flotte mennesket. En rank og ærlig hedersmann 
er borte. 

Kjell R. Bjerke
Tidl. forbundsleder PPF

Reidun var født 2. april 1920 
- døde 3. mai 2021 – 101 
år gammel. Hun begynte 
jobben ved administrativ 
enhet i politiet i slutten av 
1940 årene. Etter at hun ble  
pensjonist fortsatte hun å 
arbeide med rydding i arki- 
vet for overføring til Riks- 
arkivet.
Hun ble premiert med takke- 
brev og krystallvase fra de-
partementet for sin innsats 
med å forbedre den manu- 
elle straffesaksjournalen.
I 2015 kunne lokallaget  
feire sitt 25-årsjubileum 
som pensjonistlag tilknyttet 
Politiets Pensjonistforbund. 
Lokallaget hadde i forbin-
delse med jubileet jobbet 
med et historisk tilbakeblikk 

for å kartlegge lagets aktiviteter i løpet av perioden. Reiduns 
samvittighetsfulle og pertentlige måte å referere fra styre- 
møter, medlemsmøter og årsmøter gav laget et fantastisk godt 
utgangspunkt for dette arbeidet.

Reidun Normann
16 år av historien som pensjonistlag ble servert, om ikke på 
sølvfat, så i hvert fall helt bokstavelig talt mellom to solide  
permer. Hennes flotte innsats som sekretær ble helt av- 
gjørende for den historiske oppsummering av lagets første 25 
leveår. I forbindelse med dette samlet vi også inn et ganske  
stort billedmateriale. Vi trengte bistand til identifikasjon av  
personer og øvrig informasjon om bildene. Også her fikk vi god 
hjelp fra Reidun, og nøt godt av hennes gode kunnskaper og 
fortsatt fantastiske hukommelse.
Reidun hadde gjennom sitt lange medlemskap i PPF, og ved  
sin trofaste støtte og innsats i lokallaget, vært et flott forbilde 
og en inspirator for oss alle. Hun haddde tilnærmelsesvis 100 % 
oppmøte på medlemsmøter, årsmøter og lagets øvrige tilstel-
ninger og aktiviteter. Til tross for høy alder, var hun stadig en 
pådriver i forhold til oss andre, og etterspurte fortsatt aktivitet 
i laget.
Hun var lokallagets eldste medlem, og i en alder av 96 år fort-
satt aktivt medlem i lokallagets valgkomite. Hun har for øvrig 
vært fast medlem i valgkomiteen i de siste fem årene.
Reidun fikk PPF`s Hederstegn og Diplom utdelt i 2017 etter sin 
innsats for pensjonistlaget i Narvik. Vi lyser fred over Reiduns 
minne.

Atle Pettersen
Leder PPF Narvik
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