
1/11



1Po l i s h u n d e n 1 -  2011

I slutet av mars anordnar vi en ordförande-
konferens. Av olika anledningar, bl.a. en kom-
mande ny FAP, kommer en stor del av konfe-
rensens innehåll att vara våra SM. I början av 
2009 jobbade vi mycket med frågan om varför 
antalet anmälda till våra SM sjunker (förutom 
vinter-SM). Vi tog upp frågan på ett extra för-
bundsråd. Vi hade bra diskussioner och kom 
fram till en del åtgärder för att stimulera till 
mer tävlande. För mig är tävlandet ett led i 
hundverksamhetens utveckling och en del av 
kvalitetssäkringen av yrkesutövningen. Under 
hösten 2010 tvingades vi att ställa in narkoti-
ka-SM på grund av för få anmälda (1) när sista 
datum för anmälan gick ut. Faktum är att vi 
har haft samma problem tidigare år men ge-
nom att förlänga anmälningstiden och ”jaga” 
tävlande fått till tävlingen. För arrangörerna 
som ska beställa boende med mera är det vik-
tigt att vi respekterar sista anmälningsdatum 
och ärligt talat hur svårt kan det vara (feno-

menet förekommer i hög omfattning även på 
sommar-SM). 

Nu har vi ett nytt bekymmer. Dalarna har valt 
att hoppa av arrangörskapet av 20011 års 
sommar-SM. Anledningarna till detta är säkert 
flera och beslutet kan inte ha varit lätt. Vi sö-
ker nu ny arrangör men sannolikheten är kan-
ske inte så stor att någon tar på sig arrang-
emanget med så kort varsel. Vi får hoppas att 
konferensen får en bra uppslutning och att 
vi genom att hjälpa varandra kan rädda årets 
och framtida SM.

Med förhoppning om en god 
vår med bra förutsättningar 
för träning i skog och mark.

Lars Lindgren
Ordförande
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Gubbe på stubbe

Eftersom jag inte kunde bli något annat så fick jag bli polis. 
Jag antogs egentligen av Göteborgs stad, men i samma veva, 
närmare bestämt 1967, så la de ner sin egen polisskola och vi 
göteborgare skickades till Solna. Ett bra arrangemang för oss 
aspiranter eftersom vi då till stockholmarnas förtret fick trak-
tamente under hela utbildningen.

Ett år senare var jag färdig att börja patrullera stadens gator, 
vilket jag gjorde i fyra år. Sedan bar det av hemåt igen, till 
Eksjö polisdistrikt som idag är en del av Polismyndigheten i 
Jönköpings län.

Fyraårig hundägare
Redan när jag var 4 år var jag stolt ägare av en blandras och 
när jag var 12 inhandlades en drever. Så man kan lugnt säga 
att jag är uppväxt med hund. Jag vill nog påstå att tanken om 
en hundförarekarriär fanns i bakhuvudet redan när jag sökte 
till polisskolan.

1974 var det dags för grundkursen i Sollefteå. Väl på plats 
presenterades jag för den två och ett halvt år gamla Attigår-
dens Grim. Det var en rejäl och bra hund med mycket skärpa, 
försvars- och kamplust. Redan under vårt första år grep vi 34 
personer efter lyckade spårjobb.

Ett av dem jag minns tydligast är när vi blir inringda då det 
varit inbrott i en fastighet. Redan från början finns misstanke 

om att gärningsmannen i fråga kan vara samma person som 
strax innan rånat banken i Mörlunda.

Skarpladdade vapen
Jag och två medlöpare åkte dit och kunde konstatera att bytet 
vid inbrotten är en del sängkläder. Det är höst och lite frost 
och Grim fick genast upp ett spår. Vi hängde på, utan skydds-
västar och med tända ficklampor. Det var ju helt enkelt inte 
klokt. Så här hade det förstås aldrig fått gå till idag. 

I alla fall. Spåret vände efter ett tag och gick nästan tillbaka 
i samma löpa. Plötsligt fick jag syn på ett bylte som låg under 
en gran. Jag gjorde, som jag alltid gör vid sådana här tillfäl-
len, släppte hunden och lät honom sköta resten. Vilket han 
ordnar med besked.

Då hörde vi någon som ropade att vi skulle akta oss efter-
som han hade laddade vapen. Men det tog Grim ingen hänsyn 
till utan han släpade ut sitt byte i ena armen. Det där med va-
pen var förresten ingen lögn. Vi hittade ett osäkrat hagelgevär, 
en revolver och en skarpladdad pistol. Anledningen till att han 
inte sköt på oss var att han hade somnat.

147 000 kronor
När vi ett tag senare levererade honom till stationen visade 

Jan-Eric Carlsson
Text: Catarina Håkansson • Foto: Simon Mainwaring

Illustration: Robban Carlsson

Redan i våras får Polishunden ett inte så 
anonymt tips från en före detta kollega, som 
vet någon som är som klippt och skuren för 
att vara ”Gubbe på stubbe”. Namn och te-
lefonnummer antecknas på ett tillgängligt 
suddgummi, som sedan av misstag körs i 
tvättmaskinen på 60 grader. Siffran nio för-
vandlas dessvärre till en fyra och vi hamnar 
därför på en resebyrå i Eksjö. Den trevliga 
damen känner inte en enda hundförare, 
men lyckas nästan sälja en utlandssemester 
till Medelhavet. Efter lite detektivarbete och 
en insats av länshundbefäl Sten Blomberg, 
får vi ändå till sist tag i rätt nummer

Första gången vi ringer upp blir det ingen 
intervju, eftersom han sitter på vildsvinspass 
och bara kan viska. Vid nästa försök får vi 
veta att han tyvärr inte har något att be-
rätta.

En och en halv timme, 12 A4-sidors an-
teckningar och många goda skratt senare, 
kan vi konstatera att, jo lite har Jan-Eric 
Carlsson allt att berätta ändå. Man önskar 
bara att Polishunden fanns som ljudfil. Ing-
en kan i skrift göra hans roliga, tokiga och 
fantastiska berättelser på småländska riktig 
rättvisa. Men vi får göra så gott vi kan.
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Gubbe på stubbe

det sig att vi i hastigheten inte fått med oss hans ryggsäck. Vi 
återvänder till granen och hittar i den de 147 000 kronorna 
som tagits vid bankrånet. Det är Finlands svar på Clark Olofs-
son som vi fångat och uppmärksamheten i media blir stor.

Nästa hund fick jag ta över från en kollega i Varberg. Han 
hette Rodd och var en ung, livlig, hoppande, impulsiv och 
jobbig schäferhane med hög arbetskapacitet och god spårför-
måga. Med honom hade jag många strider, inte minst när det 
var andra hanhundar i närheten.

Ett av jobben jag minns med honom är när jag var vid ett 
bråk på stadshotellet i Tranås. Av någon anledning hade jag 
min egen bil som saknade bur. Rätt som det var, när jag var 
inne i lokalen för att se vad som stod på, hörde jag någon 
som skrek : ”polishunden är lös, polishunden är lös”. 

Jag rusade ut och såg en hel folkhop som hade samlats 
i en halvcirkel bakom bilen. På marken roade sig Rodd 
kungligt med att släpa runt med en person som varit 
korkad nog att öppna bakluckan.

Bra skyddshund
Nästa hund som kommer i min tjänst var Amigo 
och han hade blivit omhändertagen av polisen. 
Han var runt fyra år och det var tydligt att han 
blivit illa behandlad. Efterhand utvecklades 
han till en mycket bra skyddshund. Hans för-
svarslust var stor och han ”tog där han kom åt” 
Sin ålders höst tillbringade han hemma hos min 
svärmor som aldrig behövde bekymra sig om att 
låsa några dörrar.

Därefter kom en liten långhårig hane som var två år och 
hette Dirk. Honom trivdes jag aldrig riktigt med så han om-
placerades. Det är förresten den enda hund jag haft som inte 
gått tiden ut.

Då åkte jag till en kennel i Borås där det fanns två hundar. 
Med mig hem hade jag Uno, tre år. Han var verkligen tokig. 
Varje gång jag skulle göra något nytt med honom, tillexempel 
klippa klorna eller bada honom, så blev han jättearg. Det var 
en strid på liv och död. Jag fick sätta på honom munkorg för 
att inte bli uppäten. Sen gav han sig och i fortsättningen gick 
det utmärkt. Fast så fort det var dags för något nytt så var vi 
tillbaka på ruta ett igen.

Första tiken
Men han var en riktigt bra tjänstehund och vi fångade många 
busar tillsammans. Tyvärr dog han helt plötsligt och oväntat 
när han var nio år, det var troligen hjärtat.

Jag ringde genast till länshundbefäl Sten Blomberg och ba-
ra ett par dagar senare var vi på väg till Örebro för att hämta 
en ny hund till mig. Med i bilen fanns kollegan Göran Nilsson 
som plötsligt undrar hur jag ställer mig till att ta en tik. En 
tik? Det hade Sten inte sagt något om.

Men Ronja var en stor dam med mycket kapacitet. Framför 
allt hade hon en suverän näsa vilket gjorde att hon blev en 
bra id-spårare. Tyvärr drabbades hon av juvertumörer och jag 
tvingades låna en hund under mina sista månader innan pen-
sionen 2008. Några fler schäfrar finns det inga planer för, men 
eftersom mitt stora fritidsintresse är olika sorters jakt, helst  
med hund, så saknas inga fyrbenta vänner i familjen.

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson som avslutat sin utbildning i grafisk 
design och kommunikation vid Linköpings Universitet� Är ni intresserade av att se mer av Robbans
alster så besök hans fina hemsida: www�robbancarlsson�com
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Träningsläger Skydd

Polisens Hundförarförbund

 

Lägret riktar sig till dom som har grundkunskaper i skyddet motsvarande 
tjb 2 alt godkänd i lägre klass skydd. Lägret kommer att inrikta sig mer 
mot tävling än mot tjänsten. Lägret kommer, om möjligt, att till valda
delar videofilmas.

Lägerledare blir Petra Viklund.

Plats: PHT, Karlsborg
Ekonomi: Hundförarförbundet står för boende - mat.

I anmälan skall, förarens namn, adress, telefonnummer samt emailadress, 
hundens namn och ålder, tjänstgöringsort, antal år som hundförare, 
tjänstbarhetsgrad, tävlingsmeriter både civila o polisiära, anges.
Anmälan görs till mig, Petra Viklund, per mail, k9sweden@hotmail.com.

Max 10 deltagare, så först till kvarn…

Vecka 24, onsd. 15/6 - lörd. 18/6, kommer skyddslägret att gå av stapeln!
Instruktör blir Glenn Andersson, Skåne.  

Inbjudan till

Träningsläger
för Polishundar 2011 skydd
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”Hemma hos” reportage

Text: Catarina Håkansson • Foto: Dan Pellas

Inga tjuriga Stockholmare 
i K-märkta Oxstallet

-Vi har tittat på några olika fastigheter, berättar Göte som 
tycker det är oerhört viktigt att ha ett ”eget ställe” Han för-
klarar vidare att de har fått vara med och ge synpunkter och 
komma med förslag på hur såväl byggnader som grönområ-
dena runt omkring kan användas på bästa sätt.

Gott om mark
Att man skulle till Rosersberg var ganska naturligt eftersom 
myndighetens andra övningsanläggningar också ligger här 
ute, i Sigtuna kommun, vid en av Mälarens många vikar. 

Ett stenkast bort ligger FHTE, Försvarets Hundtjänst Enhet, 
vilka man kommer att kunna ha gemensamma och väl till-
tagna träningsmarker med framöver.

Oxstallet består av tre byggnader kring en inbyggd gårds-
plan. Rakt fram finns en länga där man börjat bygga en miljö-
bana för L-tester.

-Än så länge är allt inte riktigt klart, säger Göte som till-
sammans med Bengt Ljunglöv och Leif Malmgren är fast 
stationerade på dressyrplatsen, dit de sex turlagen kommer i 
snitt en gång i veckan.

Högt i tak
I det högra huset inryms personalutrymme med fräscha om-
klädningsrum, helkaklad tvättstuga med hunddusch och ett 
stort trevligt dagrum. När Polishunden är på besök är det tur-

Vi åker E4:an från Arlanda norrut förbi 
Upplands Väsby. Vid avfart Glädjen tar vi av 
och följer sedan skyltarna mot Rosersberg. 
Några hundra meter innan man kommer 
fram till det vackra vita slottet med anor 
från 1600-talet, ligger det K-märkta Oxstal-
let på höger sida. Vi är framme. Det är här, i 
nyrenoverade, trevliga och ändamålsenliga 
lokaler som hundförarna i Stockholms Polis-
myndighet äntligen flyttat in.

I dörren möts vi av en nöjd och glad Göte 
Karlström som är platsansvarig vid dressyr-
platsen, som enligt en inte helt opartisk Fred-
rik Andreasson är Sveriges finaste.

Men efter en guidad tur i byggnaderna där 
en gång, närmare bestämt nådens år 1632, 
riksskattemästare Gabriel Bengtsson Oxen-
stiernas dragare huserade, är man böjd att 
hålla med honom.
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”Hemma hos” reportage

lag A som har bänkat sig runt det stora fikabordet. Det luktar 
nybryggt kaffe och det är både bokstavligt och bildligt talat 
högt i tak. 

I det vänstra huset hittar man en lektionssal där de gamla 
interiörerna med synliga takbjälkar kommer att mixas med 
modern teknik som tillexempel videokanon och annan utrust-
ning. I den här byggnaden finns också kontors – och förråds-
utrymmen.

-Redan innan vi hann flytta in fick vi tyvärr en vattenläcka 
i här inne, berättar Göte. Det nylagda golvet fick brytas upp 
men nu är allt fixat.

Kungligt lustslott
För den historieintresserade kan vi berätta att Oxstallet med 
omnejd tillhör Rosersbergs slott, som under seklens gång 
förvandlats från adelsgård till kungligt lustslott i barockstil. 
Under 1870-talet flyttade infanteriets skjutskola in på botten-
våningen. I början av 60-talet efterträddes den verksamheten 
av civilförsvarsskolan som i sin tur ombildades till räddnings-
verk under statens räddningsverk. Idag används slottet som 
museum och konferenshotell.

Förutom stallets tre byggnader kommer enheten att dispo-

nera markerna runt om. På baksidan projekteras för parke-
ringsplatser och i skogsbacken ett par hundra meter bort kom-
mer så småningom en L-test bana att placeras.

-Vad vi ser fram mot allra mest nu är byggandet av en dres-
syrhall, säker Göte. Den kommer att hålla måtten 42 gånger 
22 meter. Vad det blir för underlag är inte riktigt klart ännu, 
men vi hoppas på konstgräs.

Stor appellplan
Riktigt gräs blir det däremot helt säkert på den stora apellpla-
nen i vinkel. Totalt blir det drygt 6000 kvadratmeter att träna 
bland annat skydds och lydnad på. Någon gång under maj – 
juni tror Göte att det mesta ska var helt färdigt.

-Det känns verkligen riktigt bra att äntligen vara på plats, 
avslutar han. Lokalerna och omgivningarna här ute känns som 
en riktig ”kick” för vår verksamhet.
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xxxxxxxxxxxxxPolishundtjänsten i Karlsborg
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K A R L S B O R G

RKP,
Polishundtjänsten
informerar

Nordiskt Polishundskolemöte
I slutet av januari genomfördes ett nordiskt polishundskolemö-
te i Karlsborg med deltagare från Norge, Danmark och Finland.

 Vår samverkan har utvecklat hundverksamheten i Norden 
bland annat genom att vi årligen träffas och samtränar framfö-
rallt våra sökhundar. I år ansvarar Finland för genomförandet 
av samträning med kriminalsökhundar, Danmark för genom-
förandet av samträning med bombhundar och Sverige för 
genomförandet av samträning med brandhundar.

Ett ämne som diskuterades var nyttjandet av varandras hundar 
över respektive landsgränser och kvalitetssäkring av hundarna. 

Norge signalerar om problem med hundanskaffning och ef-
tersöker en nordisk arbetsgrupp som arbetar med denna fråga. 
Inga beslut tagna.

Utbildningar
Vårens utbildningar har planerats och snart är vi i full gång med 
verksamheten. Vecka 7 genomför vi en grundkurs för besikt-
ningsmän, instruktörer är Jerker Lawesson, Lasse Eriksson och 
Pelle Karlsson, samtliga från Polishundtjänsten, 8 deltagare.

 Samtidigt genomför vi en grundkurs för brandhundförare, 
instruktör är B-G Carlsson, Blekinge, 6 deltagare. Båda ut-
bildningarna körs i två block och deltagarna kommer tillbaka 
till Karlsborg vid senare tillfälle under våren.

Grundkurs för hundförare startar vecka 10, instruktörer är 
Bo Larsson, Västra Götaland, Torbjörn Olsson, Värmland, 
Magnus Lundahl, Kalmar och Jens Lagerqvist, Halland. Myn-
digheterna har ett stort behov av att fylla på med nya hundfö-
rare och vi kommer därför att utbilda sammanlagt 24 blivande 
hundförare.

”Farlig hund”
Vi har genomfört ett seminarium gällande hanteringen av 
ärende med omhändertagna hundar, så kallade farliga hundar. 
Seminariumet innehöll föreläsningar, diskussioner, genom-
gång av olika testsituationer, teoretiskt och praktiskt. Vi hade 
en praktiskt förevisning av ”nya testsituationer” med silhuet-
ter, löplinor m.m.

Ärendehandläggare från polismyndigheterna i Skåne och 

Halland deltog med tips och råd gällande juridik och ärende-
hantering.

 Det är tyvärr bara att beklaga de myndigheter som inte 
hade skickat besiktningsmän och ärendehandläggare/jurister 
på detta värdefulla seminarium, det var enormt uppskattat av 
deltagarna.

Vi vill rikta ett stort tack till Lise-Lott Grant, Leif Carlsson 
och Leif Malmgren.

Jerker Lawesson, Polishundtjänsten och Leif Carlsson, Väs-
tra Götaland har besökt Jordbruksverket och informerat om 
hanteringen av ”Farliga hundar”.

Arbetsgrupper
SPT-gruppen, Göran Johansson och Anders Holmbom, Väs-
tra Götaland, Nicklas Karlsson, Skåne, Peter Holmström, 
Stockholm och Pelle Karlsson, Polishundtjänsten , ska träffa 
representanter från RPS, Polisförbundet och PHS. Arbetet är 
nu inne i en slutfas och vi hoppas kunna återkomma med mer 
information framöver.

Utvecklingsgruppen, Harry Nilsson, Västerbotten, Peter 
Karlsson, Stockholm, Göran Fredling, Västra Götaland, Jerker 
Lawesson och Lasse Eriksson, Polishundtjänsten ska träffas i 
Karlsborg under vecka 6. Mer information kommer framöver.

Fordons och utrustningsgruppen, Stefan Haster, Värmland, 
Manne Johansson, Södermanland, Tobias Stenström, Västra 
Götaland och Pelle Karlsson, Polishundtjänsten. Nytt möte 
planeras under våren. Sammanställning av enkätsvar är under 
arbete, mer information kommer framöver.

RPS har meddelat att skjorta m/08 nu åter har kommit in på 
lager och går att beställa.

FM-hundar
Polishundtjänsten ska träffa representanter från Försvarsmak-
ten för att diskutera hanteringen av FM-hundar. Vi återkom-
mer med information i ärendet.

Fapen
Intet nytt, vi avvaktar besked från RPS.

Text: Pelle Karlsson
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Hundjobbet

Text: Göran Nilsson • Foto: Simon Mainwaring

Tre hundbyten i spåret
fick lögnaktiga tjuvar på fall

Under vår regionalvecka i maj månad övar 
vi, hundförare i Jönköpings län, en dag på 
att snabbt och effektivt byta hund som spå-
rar. Detta givetvis för att kunna hålla ett så 
högt tempo som möjligt under spårningen 
och därmed öka möjligheterna att komma 
ifatt en flyende. Vi har övat på detta tidi-
gare, men nu har det tillkommit några nya 
som inte varit med då.

Vi byter när den som spårar passerar över 
en väg, spårar en sträcka längs med en väg, 
eller är vid ett annan lättspårat område, där 
man är helt säker på att hunden har ett bra 

spår. Man måste också komma nära med by-
tande hunds bil. Vid bytet kopplar den spå-
rande föraren av spårlinan och lägger kvar 
den på platsen och därefter avlägsnar han 
sig snett bakåt. 

Nästa hund kommer samtidigt snett baki-
från från andra sidan. Föraren tar med 
spårlinan någon meter fram och kopplar i 
den i spårselen som redan sitter på hunden. 

När man har gjort detta några gånger lär 
sig hunden att där finns ett spår och störs inte 
av den hund och förare som lämnar platsen. 
Ett bra byte tar inte mer än någon minut.

Göran Nilsson med Jockey. Simon Mainwaring med Tayma Daniel med Ilex.
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Hundjobbet

Bara ett par veckor efter regionalveckan ,vid 16-tiden, ringer 
en man in till LKC från en plats i närheten av Askeryd, som 
ligger mellan Eksjö och Tranås. Han har varit bortrest under 
dagen och när han återvänder till sin villa upptäcker han att 
det har varit inbrott där. Tidigare på dagen, innan han for bort, 
såg han en personbil som han tyckte hade ett märkligt bete-
ende. Han lade därför bilmärke och färg på minnet.  

Tjuvarna återvänder
Nu kommer denna bil åter upp i tankarna och eftersom tjuvar-
na inte hade stulit något, utan bara burit ut en mängd gods och 
gömt på gården, misstänker han att de tänker komma tillbaka 
och hämta godset. Av den anledningen gömmer han sin bil 
och väntar i bostaden utan att kontakta polisen.

Efter en tid kommer mycket riktigt den personbil som han 
sett tidigare på dagen och stannar vid huset. Det är två män i 
bilen och de stiger ur och går in på mannens tomt. När han då 
går ut och frågar vad de gör där, säger de att de har problem 
med att bilen inte går riktigt. De påstår att den kokar kraftigt 
och de undrar om de kan få vatten. 

Mannen ser dock att bilen går fint på tomgång och att det 
inte ryker om den. De två männen förstår då troligen att de 
håller på att bli avslöjade och väljer att sätta sig i bilen och 
åka från platsen. 

Männen springer till skogs
Samtidigt som mannen nu ringer till polisen, tar han sin 
egen bil och följer efter i den riktning som de misstänkta har 
försvunnit. Efter lite olika turer då han ömsom har visuell 
kontakt med bilen och ibland tappar bort den, hittar han till 

Göran Nilsson och Jockey.

Daniel och Ilex.
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slut bilen stående inkörd en liten bit på en skogsväg. Nu har 
det gått så lång tid så ett par polispatruller har hunnit till om-
rådet och via telefonkontakt med mannen hittar de platsen där 
bilen står. När de kommer nära hoppar de två männen ur och 
springer in i tät skog i anslutning till bilen. 

Den aktuella dagen är vi tre hundförare som börjar på 
eftermiddagen med utgång från Eksjö. Simon Mainwaring 
med sin malletik Tayma är vid tidpunkten utlånad till en gatu-
langningsgrupp och arbetar således inte i uniform. Jag, Göran 
Nilsson med hunden Jockey och Daniel Friman med sin hund 

Ilex, är på väg till Gislaved för att hjälpa till vid en större fest 
där under kvällen. 

Vi har hunnit till Nässjö när vi hör om att det är några 
som sprungit och samtidigt förstår vi att Simon åker från 
Eksjö mot platsen. Efter ca tjugo minuter är båda patrullerna 
på plats med Simon något före. Vi kommer redan på vägen 
fram till jobbet överens om att vi skall tillämpa principen 
med hundbyte, om vi märker att spåret drar iväg över tid och 
längd. 

Simon och Tayma börjar
Simon får med sig en bakspringare vid namn Erica Lindell 
som är aspirant och är en duktig löpare. Tayma tar omgående 
upp spåret och det går några hundra meter in i skogen i en 
vänstersväng och sedan kommer det fram till den större vägen 
som skogsvägen har avvikit ifrån. Eftersom Simon inte har 
rätt utrustning för att springa i skogen väljer han att bli utbytt 
redan här. Så när han passerat vägen och har bra spår på andra 
sidan, tar Daniel över spårningen med Ilex. Daniel är den se-
nast utbildade hundföraren hos oss, och han tycker nog att det 
är rätt spännande. 

Hundbytet fungerar helt som vi övat på och går både snabbt 
och effektivt.

Spåret går nu in i tät terräng, där det inte finns några vägar 
som man passerar eller kommer nära. Det går i nordlig rikt-
ning och vid kontroll på kartan finns det en stor sjö någon 
kilometer bort i den riktningen.

Daniel och Ilex fortsätter
Daniel, med bakspringaren Erica, spårar nu upp till sjön och 
där viker spåret av öster ut längs med sjön. Jag åker upp längs 
en skogsväg som kommer upp till den östra delen av sjön, för 
att antingen byta eller hindra de flyende att komma fram där. 
Samtidigt har nu ett antal andra patruller kommit till området 
och även dessa placeras ut i olika riktningar för att stänga vä-
gar för de flyende.

Efter att Daniel spårat i cirka fyrtiofem minuter, kommer 
han mycket riktigt fram till den plats där undertecknad står. 
Eftersom det är Daniels första riktiga flyktspårning i ter-
räng, är han givetvis både svettig och trött. Men han ler med 
hela ansiktet och det syns tydligt att det är detta som han vill 
syssla med.

Jag och Jockey tar över
Det är dags för nytt hundbyte och nu blir det vi, jag och Jock-
ey som fortsätter spåra. Erica är trött men hon vill fortsätta att 
hänga med.

Spåret viker åter söderut och går i riktning mot området 
där det hela startade. Efter ytterligare cirka en halv timmas 
spårning känns det tydligt i spårlinan att man närmar sig gär-
ningsmännen. Nu börjar dock Erica bli helt slut och eftersom 
det åter dyker upp en bra bytesplats så byter vi hund ännu en 
gång.

Nu återupptar Simon på nytt spåret och får med sig en ny 
pigg bakspringare. Man är nu i stort sett tillbaka i samma om-

Daniel och Ilex.
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råde där spåret startade, men det går aldrig över vägen till den 
sidan där bilen står.

Efter cirka tio minuter hör man att det blir liv i skogen och 
Simon meddelar att han gripit en person nära den stora vägen. 
Givetvis finns det flera andra patruller i området och han får 
snabbt hjälp på platsen. Eftersom det bara finns en person här 
söker han på nytt spår och Tayma drar omgående iväg med 
honom. Nu i västlig riktning inte långt från vägen.

Pistol under en gran
Efter några hundra meter hör man Simon anropa och eftersom 
mannen väljer att fortsätta springa, får han känna av hur vassa 
tänder Tayma har. Det resulterar givetvis i att även han grips 
på platsen. Spårningen har nu pågått i nästan två timmar.

Efteråt söker Simon även av gripandeplatserna och vid den 
plats där den första gärningsmannen greps markerar hunden 
på en påse under en gran, Vid kontroll visar det sig att den 

innehåller en pistol. Männen blir senare dömda för försök till 
grov stöld.

När man lyckats med ett sådant här uppdrag känner man en 
oerhörd tillfredsställelse och även om man som jag har hållit 
på i trettio år som hundförare är det alltid lika roligt. Det med-
för nytt bränsle så man orkar både träna och misslyckas med 
ett antal jobb för att vänta på nästa gång som allt lyckas. 

Här var det lite extra roligt, då vi dels fick prova spårbytena 
i skarpt läge och samtidigt så var spännvidden stor när det 
gäller hundförarrutin. Allt från mina drygt trettio år, till Si-
mons fyra och Daniels bara några månader.

 Daniel och Ilex tar över efter Simon och Taymas inledning.
Göran Nilsson, den gamla gubben med schäfern Jockey, 

Flint´s Edo. Född 2004
Simon Mainwaring, den långe ynglingen med malletiken 

Tayma, Vixax Eàmaya. född 2005
Daniel Friman, den vanliga killen med schäfern Ilex, Grå-

mans Heat, född 2005

Göran Nilsson och Jockey.
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Tayma
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Text och foto: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxx

Danne och Dux

Fortsatta positiva rapporter
från Danne och Dux

Text: Catarina Håkansson • Foto: Mathias Pernehagen

Den gråa spralliga schäferhanen från Mi-Jos 
kennel, ska om allt går som det är tänkt, så 
småningom göra livet besvärligare för buset 
i Stockholm. Om ett par veckor blir han 18 
månader och har åldern inne för att göra 
en L-test. Men om inget oförutsett inträffar så 
får släden och dumpen vänta ett tag till.

-Jag har ingen brådska, säger husse, Dan-

ne Pellas. Jag håller mig till planen att testa 
Dux först i början av sommaren, kanske i 
juni. Då har han hunnit bli nästan två år. 
Det är inte för att jag ser några brister som 
jag tror ska bli bättre, men det är en ung och 
till livlig herre, som behöver få lite mer livser-
farenhet.
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Men även om själva testtillfället får vänta lite, så fortsätter 
träningen för fullt. Dannes ambition är att ”köra upp honom” 
tidigt i höst. Blir det sedan som han vill så kommer han att ha 
båda hundarna i tjänst under en övergångsperiod.

Vartannat jobb
-Det är en oerhörd fördel att kunna fasa in den nya hunden lite 
successivt, säger Danne, som gjorde precis så när det begav 
sig med Erox för några år sedan.

-Många gånger kan man redan på förhand misstänka om 
tillexempel ett spårjobb inte kommer att leda någonstans, 
fortsätter han. I sådana lägen kan man ju då välja att ta ut den 
gamle istället. När man däremot tror att ett uppdrag kan leda 
till något för hunden positivt och bra, ja då väljer man istället 
den unga.

På frågan om det inte finns en risk för att den nya nästan 
aldrig får ”komma till”, svarar Danne att han på sikt kommer 
att låta Erox och Dux få vartannat jobb, oavsett vad det gäller. 

Kontakt och position
I förra numret av tidningen berättade Danne att han planerade 
att ta ett uppehåll i de inledande skyddsövningarna för att i 
stället fokusera mycket på lydnadsträning. Det har han också 
gjort, och gör.

-Vi har inga färdiga tävlingsmoment, fortsätter han, fokus 
ligger på kontaktövningar och positionsträning. Jag har också 
börjat lägga grunden för en kommande platsliggning. Han får 
helt enkelt ligga en stund vid sidan om mig.

Vi kommer in på ämnet belöning och här menar Danne att 
det är viktigt att man inte hamnar i den fällan att man mer el-
ler mindre slentrianmässigt belönar hunden med antingen boll 
eller korv eller slang, eller vad man nu väljer.

Försiktig med kamp
-Olika belöningar fungerar ju på olika sätt, fortsätter han. 

Dux är en livlig och tempererad hund som har ganska lätt för 
att komma upp i varv. Därför är jag ganska försiktig med att 
belöna med just kamp, som höjer aktivitetsnivån ännu mer. 

Ledarskap är ett ord som används vitt och brett inom hund-
värden. Hur ser Danne på det och hur utövar han det på Dux.

-Jag är inte direkt känd för att ha någon kadaverdisciplin på 
mina hundar, säger Danne. Jag ställer väldigt höga krav på dem 
när vi arbetar, men när vi är lediga så är det ganska fritt. Men 
det finns ett par saker som jag ALDRIG förhandlar om. Det 
ena är att de ska komma när jag kallar på dem. Det andra är att 
de ska gå ordentligt vid sidan om mig när vi möter någon.

Längtar efter spårning
Någon spårträning har det inte blivit på bra länge, det har den 
långlivade och snörika vintern satt stopp för. Så nu längtar 
Danne efter att få koppla linan och påbörja den träningen. 
Tanken är att redan från början variera såväl liggtider som 
längder och underlag.

Lite miljöträning har det däremot blivit. Inte på så sätt att 
Danne åkt omkring för att utsätta Dux för några miljötester, 
men han har sett till att ha med honom mycket i vardagen. 
Som i förra veckan när de åkte rulltrappa.

Och även om Danne skulle ligga lågt, lite skyddsträning har 
det allt blivit ändå. 

-Men bara lite, försäkrar Danne som inte alls är orolig för 
att den sortens drifter som behövs där skulle saknas. Men det 
ska styras i rätt riktning och som jag beskrev i förra numret så 
tog han tidigt till lite egenskaper i form av skärpa, något som 
jag helst vill stävja så här långt.

Mer om detta ser vi fram mot att få ta del av i nästa num-
mer. Då hoppas vi också kunna presentera Dux MH, som ju 
kan sägas vara ett litet smakprov på kommande L-test.
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INDBYDELSE…
25. maj - 29. maj 2011 i Danmark
Rødhus Klit Feriecenter, Rødhus Klitvej 123, DK-9460 PANDRUP

Program
Onsdag 25. maj
Kl.	1500-1800	Ankomst	og	Indkvartering
Kl.	1600-1700	Dommermøde
Kl.	1730-1800	Åbning	af	mesterskabet
Kl.	1830	Information1)	og	middag	på	feriecenteret

Torsdag 26. maj
Kl.	0800-1600	Narkotikaøvelser
Kl.	0800-1200	Spor	-	patruljehunde
Kl.	1300-1600	Feltsøg	-	patruljehunde
Kl.	1700	-1800	Dommermøde
Kl.	1900	Kammeratskabsaften

Fredag 27. maj
Kl.	0800-1600	Narkotikaøvelser
Kl.	0800-1600	Personsøg	-	patruljehunde
Kl.	1700-1800	Dommermøde
Kl.	1900	Middag	på	feriecenteret

Lørdag 28. maj
Kl.	0800-0900	Indmarch,	taler	og	fællesafdækning
Kl.	0900-1200	Lydighedsøvelser	for	patrulje-	&	narkotikahunde
Kl.	1200-1300	Pause/lunch
Kl.	1300-1630	Angrebsøvelser
Kl.	1900-??????	Festbanket	på	feriecenteret

Søndag 29. maj
Kl.	0800-1000	Morgenmad
Kl.	1000-1200	Afrejse	-	og	på	gensyn	i	2012

Programmet	er	foreløbigt,	hvorfor	der	forbeholdes	ret	til	ændringer

1) Lodtrækning og information til holdledere og deltagere om mesterskabets afvikling.
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Nordisk Mesterskab 
2011 for Politihunde

Praktiske oplysninger:
Indkvartering:	 Indkvartering	finder	sted	i	hytter,	som	er	indrettet	med	2	soveværelser.
	 Som	udgangspunkt	indlogeres	der	2	personer	pr.	hytte,	men	efter	ønske	kan	der
	 indlogeres	op	til	4	personer	pr.	hytte.

Pris:	 Pr.	person	i	”enkeltværelse”	Dkr.	3.000,-.
	 Pr.	person,	som	indlogeres	som	3./4.	person	i	hytterne	er	prisen	Dkr.	1.400,-.
	 Ovenstående	beløb	dækker	indkvartering	og	fuld	forplejning	fra	den	25.	maj	til	den	29.	maj.
	 Såfremt	indkvartering	ønskes	fra	den	24.	maj	kl.	1500,	bedes	dette	fremgå	ved	tilmel-

dingen.	For	denne	ekstra	overnatning	samt	morgenmad	opkræves	pr.	person	Dkr.	400,-.
	 Ønskes	hund	i	hytten	opkræves	Dkr.	200,-.

Tilmelding:	 Bindende	tilmelding	skal	ske	senest	den	1.	april	2011	på	vedlagte	tilmeldingsblanket,
	 der	sendes	til	Leif	Udengaard,	Nansensvej	11,	DK-4750	Lundby.	E-mail.:	lud@rigspoliti.dk
	
	 Betaling	for	opholdet	skal	ligeledes	senest	den	1.	april	2011	overføres	til:
	 Swift.bic	DABADKKK	-	IBAN	DK41	kontonr.	3661-10571227.
	 Der	skal	for	hver	enkelt	deltager,	incl.	dommer	og	holdledere	vedlægges	en	kort	beskri-

velse	med	angivelse	af	navn, alder, stilling og tjenestested, samt hundens race, 
køn, navn og alder.

Gæster:	 Gæster	er	meget	velkomne,	idet	der	ikke	er	nogen	begrænsning	i	antal.

Foder:	 Hundefoder	fra	Oliver´s	forefindes	på	stedet.

Oplysninger:	 Spørgsmål	kan	rettes	til:	Jørgen	Weinkouff	Petersen,	eskildsvej@fiberflex.dk
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Spermahund

Samarbete mellan kriminal tekniska och hundenheten
kan få stor betydelse för kommande  

Text: Catarina Håkansson • Foto: Anders Johansson

Detta är viktiga, intressanta och hitin-
tills ganska obesvarade frågor. Åtmins-
tone finns det inga mer vetenskapliga 
studier kring det här. Men det blir det 
ändring på nu. I en avhandling som in-
går i utbildningen till kriminaltekniker, 
har Clas Nilsson vid Polismyndigheten 
i Blekinge län, valt att titta på just detta.

Till sin hjälp har han Rapports Opus, 
med husse, BG Carlsson, som med 
spänning ser fram mot resultatet på un-
dersökningen som kommer att presente-
ras framåt årsskiftet.

Stor betydelse
-Jag hoppas och tror att det Clas 

kommer får fram, får betydelse för den 
här typen av polisiära insatser framöver, 
säger han. Det tar en hel del tid och re-
surser att genomföra studien, men det är 

Hur påverkas hundens för-
måga att identifiera sperma, 
av tidsfaktorer? Vilken bety-
delse har yttre förutsättning-

ar, som till exempel tempera-
tur? I vilka miljöer, inomhus 
eller utomhus bevaras DNA-
profiler längst?
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det förhoppningsvis väl värt.
Så här långt har man bara påbörjat un-

dersökningen, men redan nu vågar BG 
påstå att hundens förmåga att identifiera 
och markera sperma är underskattad. 
Det visade ju också Madelene Lind och 
Quare Cox lyckade uppdrag, som Polis-
hunden skrev om i förra numret.

-Vi har placerat ut sammanlagt 20 le-
gor med sperma, berättar Clas som till-
hör länets tekniska rotel. Dit hör också 
fotografen, Anders Johansson.

Tio legor finns inomhus och lika 
många utomhus, under tak. Sperman 
har för övrigt rekvirerats efter gällande 
regler, från sjukhuset.

Prover till SKL
Redan efter någon dag fick Opus söka 
första gången. Clas studerade och note-
rade noggrant flera olika saker. Dels hur 
snabbt på en femgradig skala hunden 
kunde lokalisera fläcken och dels vilken 
temperatur som rådde vid det aktuella 
tillfället. Vidare belystes området med 
tre olika typer av UV-lampor som an-
vänds vid den här typen av brottsteknis-
ka undersökningar. Syftet med det är att 
också passa på att se vilka lampor som 
passar bäst vid olika förutsättningar.

Vi tar också topsprov som skickas 
till SKL för analys, säger Clas. Tanken 
är att vi parallellt ska titta på hur själva 
DNA-profilen ser ut med hänsyn till 
tids – och temperaturfaktorerna.

En vecka senare återkom teamet till 
samma plats, för att göra om samma sak 
igen. Nu väntar ytterligare några gånger 
med jämna intervaller.

-För att Opus inte ska känna igen sig 
från det ena tillfället till det andra och 
använda sig av den sortens minnesbil-
der, möblerar vi om i rummen inomhus, 
säger BG. 

Polishunden ser fram mot att få ta del 
av resultaten av Clas avhandling när 
den presenteras i sin helhet.

Samarbete mellan kriminal tekniska och hundenheten
utredningar

SENASTE NYTT!  •  SENASTE NYTT!

För bara någon vecka sedan kom svaret från SKL. En spermafläck som Rap-
ports Opus hittade på gångvägen i början på februari, kan användas som tek-
nisk bevisning mot en misstänkt våldtäktsman i västra Blekinge.

-Det känns jättebra, bekräftar BG Carlsson. Topsprov på den häktade 
mannen visar att hans DNA-profil matchar den sperma som vi hittade på 
brottsplatsen.
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Ulrika och Cox

Text och foto: Catarina Håkansson

Sökträning och köttgryta
räddade livet på Ulla

Lyckliga omständigheter
Men Ulla har marginalerna och turen på sin sida. Följande 
lyckliga omständigheter gör att hon får fira ännu en jul till-
sammans med sina tacksamma anhöriga.

1. Cox,  som tidigare på dagen fått en aha-upplevelse efter en 
lyckad sökövning under ett träningspass.

2. Ett  yttre befäl, som är snabbtänkt och  direkt kallar ut 
hundpatruller.

3. Ambulanspersonalen, som visserligen börjat köra bort från 
området, men vänder och snabbt är på plats. 

4. Läkarna  på sjukhuset i Karlshamn som,  är rutinerade och 
vet hur Ulla ska ”tinas upp” på bästa sätt och inte för fort.

5. Ulrika,  som orkar jobba på och vägrar ge upp .
6. Köttgrytan, som tillagats av Polishundens civila, mobila 

reporter.
Lördagen den 27 november i fjol bjöd på ett ovanligt otrev-

ligt väder med snålblåst och rätt några minusgrader. Därför är 
det långkalsonger som gäller när Ulrika åker till Västanåber-

74 åriga Ulla har gått de knappa två kilome-
terna mellan sitt och dotterns hus åtskilliga 
gånger. Hon hittar sträckan mer eller mindre 
i sömnen. Att bli skjutsad vill hon absolut 
inte höra talas om. Så trots att mamman är 
dement och ibland förvirrad, får hon till sist 
sin vilja igenom. Hon ger sig iväg strax efter 
halv tre längs grusvägen, väl synlig i sin gula 
reflexväst.

Nästan tio timmar senare hittar Bockegår-
dens Cox henne, djupt medvetslös, nästan 
översnöad och med en kroppstemperatur på 
23 grader.

-När jag kommer fram tror jag först att det 
är försent, berättar Ulrika Lichtenberg. Bara 
ansiktet syns i snödrivan och hon är så kall.
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get för att träna tillsammans med det lilla men ihärdiga trä-
ningsgänget, bestående av kollegan Ronny, bruksmänniskorna 
Pia och Talle, samt undertecknad.

Figge på 200 meter
Vanligtvis är det ingen som i förhand har tänkt hur tränings-
upplägget ska vara, vem som ska göra vad ? i vilken ordning ? 
och varför?  Den här gången är inget undantag, men eftersom 
det är flera decimeter snö, är man överens om att det inte är 
tal om någon spårning, det får bli sök.

När det är Cox tur att köra blir det en mix av till en början 
ledstångssök, och sedan en vindmarkering. Ronny har tagit 
sig upp i ett jakttorn, kanske 200 meter ut på ett stort kal-
hygge. Det är bra med motvind på den sidan och när Cox får 
honom i näsan finns det inga tveksamheter.  Han är snabbt ute 
och markerar. (Lite längre tid tar det för matte att ansluta)

Framåt kvällen, vid femtiden, är vi totalt utsvultna och 
ser fram mot en varm köttgryta och djupgående analyser av 
dagens övningar. Halvvägs genom första portionen ringer te-
lefonen. Det är Ronny som precis har hunnit hem och fått ett 
samtal från yttre befäl. En äldre dement kvinna är försvunnen.

Ulrika kastar i sig maten och tio minuter senare ser man 
baklyktorna på hennes Caddy, när hon hastigt försvinner från 
gårdsplanen .

Letar runt huset
-Jag förstår att det kan bli en lång kväll, så innan jag kör ut till 
den aktuella platsen, som förresten bara ligger ett par mil från 
där jag bor, så kör jag först hem och rastar mina andra hundar, 
berättar Ulrika.

Hon bryr sig sedan inte om att ta omvägen via polisstatio-
nen i Karlshamn, utan dyker upp och kan börja leta strax efter 
halv sju.

-Mitt första område, segment, blir runt huset där Ulla och 
hennes man bor. Kollegorna, Ronny, Mattias och Pierre får 
andra område, däribland vid dotterns hus. Efter en timme 
konstaterar Ulrika, eller kanske rättare sagt Cox, att det inte 
finns någon där. 

En patrull har uppmärksammat fotsteg i snön vinkelrätt ut 
från den väg där kvinnan troligtvis gått på. De har märkt ut 
platsen med en vimpel och Ulrika åker dit. Spåren är nu över-
snöade och Ulrika börjar därför köra sök. Rätt som det är far 
Cox ut jättelångt och Ulrika ser honom långt ute på ett kal-
hygge. Hon springer efter och där finns plötsligt nya fotspår.

Spårselen på
-Jag selar på och Cox spårar i ett par timmar, berättar Ulrika, 
som skänker en tacksam tanke till köttgrytan, utan den hade 
det varit hårt. Ibland kan hon urskilja svaga fotspår, men of-
tast inte. Spåret går fram och tillbaka och på GPS:en kan Ul-
rika se att hon korsat sin väg vid minst ett tillfälle. På ett ställe 
hittar de reflexvästen nedtrampad i snön.

Till slut kommer Cox ut på en väg och här tar spåret slut för 
honom. Ulrika selar av och sätter på nytt på honom munkor-
gen och tjänstetecknet för att börja köra sök igen.

-Efter bara ett par hundra meter får jag plötsligt en skall-
markering, berättar Ulrika. Jag springer ut och där står Cox 
och skäller på en mössa som fastnat i ett träd. Medan Ulrika 
”fibblar” med radion ger sig Cox i väg på egen hand och strax 
kommer en ny markering.

Ulrika kommer fram och där, medvetslös och nästan helt 
översnöad ligger Ulla raklång på ryggen.  Klockan är ett par 
minuter efter midnatt och Ulla har varit ensam, blöt och kall i 
skogen i nio och en halv timme.

Det finns hopp
-Först är jag nästan säker på att hon redan är död, förklarar 
Ulrika. Men när hon ger ifrån sig svaga livstecken förstår jag 
att allt hopp inte är ute.

En patrull som finns i närheten är genast på plats med en 
filt. Den ambulans som funnits i området hela kvällen har bör-
jat återvända till sjukhuset, men vänder och kan snabbt få Ulla 
under kunnig läkarvård.

När jag gick och la mig visste jag fortfarande inte om hon 
skulle överleva, minns Ulrika. Men det gick ju bra, det känns 
fantastiskt roligt. 

Polishunden och träningskamraterna vill passa på att gra-
tulera till ett lyckat hundjobb och än en gång, köttgrytan var 
kanske inte direkt avgörande, men den bidrog – kanske.



22 Po l i s h u n d e n 1 -  2011

Bombnedslaget

De här känns stort! Lilla jag får skriva i en tidning för och om 
riktiga Polishundar! Jag själv är ingen riktig Polishund, utan 
jag är en typ PRAO hos Bombhundarna i Stockholm! Många 
av er har ju läst om Phaspen (vi var kusiner) och vi två växte 
lixom upp med varandra. Våra Mattor kallade oss för Prinsen 
o Prinsessan. När Phaspen reste iväg till hundhimlen så fick 
hans Matte (som nu e MIN Matte) låna mig som ”terapi-
hund”. Matte skulle vara 3 månader på Bombsektionen för att 
kolla hur de jobbet funkar o vad dom gör med sina hundar o 
naturligtvis tjatade ju jag till mig att få följa med! 

De där med att åka vanlig polisbil verkar ju visserligen 
himla skoj MEN ja tycker att det verkar lite läskigt att behöva 
jobba när folk kanske kastar sten på mig, spåra i skogen o 
kanske hitta på någon som e dum….o sen att behöva jobba 
massa nätter, julaftnar o sånt…NÄÄÄ de känns inte som om 
en liten Prinsessa som jag vill utsätta mig för det. Kanske jag 
tillhör samma generation som vissa nya tvåbeningskonstap-
lar…som tycker det är jobbigt med nätter o inte vill skita ner 
sig….

När jag fick följa Bombhundarna o deras träning blev jag 
helt snopen! Jag trodde ju att en Polishund va sån där Schäfer 
eller någon enstaka 
trubbnos (Boxer) o 
många fina ståt-
liga Mallar MEN på 
bomb?? Där har dom 
konstiga små hundar 
som heter Springer 
Spaniel, o nog förstår 
ja varför – dom bara 
springer ju! Dom e lixom i en konstig värld som verkar bestå 
av spring i tassarna o fullt med luft i nosen. Dom bara nosar, 
nosar o nosar o slutar aldrig! Sen har dom två svarta hundar 
som tydligen är av rasen LABBE. Fattar inte varför dom heter 
så för deras Labbar e minsann inte så stora, men dom e också 
duktiga. Sen när chocken över dom konstiga raserna lagt 
sig började jag se med egna ögon hur duktiga dom va! Dom 
skäller sällan, dom verkar trivas tillsammans både hanar o 
tikar huller om buller på promenader, inget pip o inget gnäll. 
Alla bara helt inställda på att nosa efter sprängämnen o va-
pen! Coola jyckar de där! Dom lever i en värld av molekyler, 
spring i benen o MAT! 

Jag fick göra typ samma som dom MEN jag letade en liten 
bit brandslang! Jag började med burkbana o sen sökte jag i 
rum o garage o allt möjligt. De va så himla skoj o dessutom 
verkade det som om jag hade en naturlig fallenhet för det för 
alla sa att jag var så himla duktig och sökte så lugnt o fint. 

”Den där kan man släppa in på slottet” hörde jag nån som sa! 
SLOTTET! Wow..de måste ju va där som en Prinsessa som 
jag hör hemma, tänkte jag.

Dom andra tog så väl hand om mig FAST ja bara va en 
PRAO! HÄR vill ja jobba kände jag och Matte tyckte lika. 
Jag fick känna på deras jobb lite mer på riktigt när jag fick 
lära mig att leta efter vapen. Ja kände krutdoften o drömde 
mig bort till stordådens värld av framtida beslag. 

Himla stolt kände jag mig för de va inte sååå svårt, MEN de 
får finnas gränser! En dag skulle jag göra ett sök i en mycket 
märklig byggnad. Jag gick glatt genom en dörr som Matte 
höll upp o kände direkt hur något lixom bet mig i tassarna – 
som värsta pissmyrorna, eller en orm, eller en geting. Natur-
ligtvis tittade ja ju ner för att se om ja stod i en myrstack eller 
nåt o då! De fanns inget golv! Ja lovar, ja såg typ 4-våningar 
rätt ner mellan nåt som Matte förklarade hette GALLER! Gal-
ler? De e väl sånt som ska hålla banditer inlåsta o inte sticka 
mig i tassarna? Så där inne, högt upp så man lixom kände de 
som att man svävade – fast ja visste ju att ja inte svävade för 
de där Gallret stack mig ju hela tiden, där uppe tyckte Matte 
att ja skulle leka med min älskade slang! Ja va helt övertygad 

om att de brunnit i skallen på 
Tanten! Eftersom ja ändå litar 
på min Matte så försökte ja 
leka lite för att glädja henne, 
men faktum kvarstår – jag är 
lite höjdrädd! Bullret o vär-
men där inne kan ja lära mig 
att stå ut med men höjden? 
Matte har sagt att OM ja vill 

bli en äkta Bombhund så bara måååste jag klara höjder. Lätt 
för henne o säga. Ni tvåbeningar hittar på så många knäppa 
saker för oss hundar – tur för er att ni inte granskas lika hårt 
säger ja bara! Inte säkert så många av er skulle göra de ni 
gör... 

Mitt yrkesval känns inte lika självklart längre om ni förstår 
vad jag menar. Jag har fått lite betänketid av Matte o dom 
andra där på Bombsektionen och jag har gått med på att träna 
lite på höjder o sånt. Jag har inte lovat något mer än att jag 
ska försöka o helt ärligt - det är inte lika läskigt med höjder 
längre MEN bekväm när man svävar DE e ja INTE! 

Jag måste helt enkelt känna efter om jag tycker det är värt 
det! Även om jag INTE vill bli en sån där utomordentligt duk-
tig o cool Bombhund som dom andra så hoppas jag att jag får 
skriva i ert nästa nummer o berätta lite om hur min PRAO har 
varit – hur jag har tränat o hur dom där Bombhundarna har 
det! Det är nämligen så att oavsett vad som händer så ska jag 

Bombnedslaget

Rikligt med krutdoft
bland bomber och granater!!
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Rikligt med krutdoft
Bombnedslaget

få bo kvar hemma hos Phaspens familj o gå kurser på SBK 
med den lilla flickan som bor här! Sen har Matte lovat att hon 
o jag ska tävla lite – o de bästa av allt! Jag får fortsätta sova 
i sängen ÄVEN om jag inte vill bli en riktig Bombhund! Sen 
vill ja bara säga till alla er duktiga, modiga och otroligt tålmo-
diga Polishundar att alla ni är mina idoler o jag hoppas ni får 
många lyckade jobb nu när snön snart försvinner OCH att ni 
orkar ha tålamod med alla era förare! Tänk på att de dom inte 
fattar eller kan – de har vi hundar inte lyckats lära dom!!

Svansviftningar från Praon ”Bombnedslaget”
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