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Ordförandens kommentar

I Polishunden
5-2010

kan du läsa om:

God Jul &
Gott Nytt År

2010 lider mot sitt slut och vintern har tagit ett sta-
digt grepp, till och med över Skåne. Just nu hade 
det faktiskt inte varit helt fel med en snöslunga. 
Jag börjar med att beklaga Roger Irebrings hastiga 
och tråkiga bortgång. (om detta finns att läsa inne 
i tidningen). Sen måste jag också beklaga att jag 
inte har någon att tacka för ett genomfört narkoti-
ka-SM 2010. Ingen skugga faller över den tilltänkta 
arrangören (Västmanland) som gjorde vad dom 
kunde och jag tackar för det arbete ni la ned. Det 
var styrelsens beslut att ställa in mästerskapen ef-
ter att bara en (1) hade anmält sig när anmälnings-
tiden gick ut. Vissa har framfört att det kanske 
var för dyrt, 3 596 kronor. I priset ingick boende, 
helpension, bankett och fri entre till badhuset. För 
dyrt eller inte?, fel plats?, fel årstid? eller något 
annat. Vi kommer under våren 2011 att anordna 
en ordförande-konferens och våra SM kommer att 
vara en kärnfråga. 

Eftersom vintersäsongen är i antågande (eller i 
full gång) finns, i tidningen, inbjudan till draglä-
ger som hålls 16 – 21 januari på Långberget. Även 
vinter-SM 2011 kommer att hållas på Långberget. 
Om detta står på vår hemsida polishund.se och yt-
terligare information finns på gptk.se. Passa på att 

uppleva snöns (hoppas jag i alla fall) tjusning och 
ge hundarna några rejäla fyspass. 

Våra profileringsartiklar ”går åt som smör” vilket 
tyder på att vi köper in bra saker och nästan skän-
ker bort dom till er. Ett sätt från oss att ge något 
tillbaka till medlemmarna. Vi har gjort en efterbe-
ställning på damstorlekar och de lite längre byxor-
na. En Craft Shift Polo är under inköp och kommer 
att finnas i Karlsborg. Även en tunnare handske 
(lämplig för exempelvis spårning) finns i begränsad 
upplaga.

När denna tidning kommit ut har Årets Polishund 
korats på SKK:s Hundmässa i Stockholm. Styrel-
sen vill gratulera Tönderjyckens Arrak med förare 
Charlotte Glatter från Västmanland till denna 
förnäma utmärkelse. Ni kan läsa om Arrak på vår 
hemsida eller skk:s hemsida www.skk.se

Ha en God Jul och Ett Gott Nytt År
och glöm inte att hundarna upp-
skattar en saftig julklapp.

Lars Lindgren
Ordförande

Ordförandens kommentar  ���������������������������������1

Gubbe på stubbe  �����������������������������������������������2

God Jul önskar redaktionen  ������������������������������5

Polishundtjänsten i Karlsborg  ���������������������������6

Draghundsläger 2011  ���������������������������������������8

Draghunds SM 2011  �����������������������������������������9

Cox och Madelene  �����������������������������������������10

Till minne av Roger Irebring  ��������������������������12

Domarutbildning Narkotikahundar 2010  �����14

Dan och Dux  ���������������������������������������������18

Daniel och Alcatraz  ����������������������������������������19

Till minne av Bubba  ���������������������������������������20

På nattlig jakt efter en hönstjuf  �������������������21

Phaspen  ����������������������������������������������������������22

Årets Polishund 2010  ������������������������������������24

Martin och Riki  �����������������������������������������������26

Styrelse �������������������������������������������������������������28



2 Po l i s h u n d e n 5 2010

Gubbe på stubbe



3Po l i s h u n d e n 5 2010

Gubbe på stubbe

Text: Catarina Håkansson och Leif Gustafsson • Foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

Jag har alltid haft ett stort djurintresse, 
men under uppväxten fanns det ingen 
hund, men alltid katter. Min första hund 
köpte jag 1968. Vi fick in en hittehund 
på polisstationen där jag jobbade och då 
ägaren kom för att hämta hunden fick 
jag telefonnumret till kenneln. Jag bör-
jade i liten skala, hunden var pappilion.

Redan då jag var klar med polishög-
skolan sökte jag hundförartjänst. På den 
tiden var det endast tolv stycken hund-
förare i hela Göteborg. 1972 utökades 
gruppen med två tjänster och jag hade 
tur och fick en av dessa.

Hundkursen var en hård men rolig 
tid, där fick man ligga i, det vet ju alla 
som gått kursen i Sollefteå. Jag hade 
med mig en fodervärdshund, med den 
klarade inte mentaltesten. Istället fick 
gan ett monster till hund, 71 centimeter 
i mankhöjd och med en matchvikt på 52 
kilo. Han hade varit draghund i Boden 
och hette Bergsforsens Icon alias Tim.

På den tiden cyklade man ut till spår-
markerna. Jag fick alltid starta sist, för 
jag skulle ”ta ur honom hans draglust” 
enligt instruktören. Då vi kom fram 
var jag alltid först, trots att jag stått på 
bromsen i fem kilometer och skrikit 
mig hes. Jag lovade mig själv att aldrig 
titta åt en cykel då grundkursen var klar.

Dåtidens draghundstävlingar kördes 
enbart med pulka. I Göteborg fanns två 
hundförare som brann för draghund-
skörning, de blev själaglada då de nu 
kunde starta ett stafettlag. Jag var yngst 
så vad jag tyckte hade ingen betydelse.

Nästa drag-SM gick i Tärnaby, bara 
resan dit var en upplevelse. Tåg, räls-
buss och sist postdiligens. Det hade 
regnat dagarna innan tävlingen och 
sedan frusit på. Det började med en mil 
och jag blev tillsagd att ej släppa linan. 
Här kunde min hundförarkarriär tagit 
ett abrupt slut. Halva loppet åkte jag 
baklänges på rygg, men i mål kom jag. 

Även stafetten gick ”bra” och mycket 
mörbultad återvände jag till Göteborg.

Före nästa års SM var jag en vecka 
i Åre och tränade skidåkning och det 
gjorde underverk.

Det var en underbar draghund jag 
hade, och även i tjänsten backade han 
ej för något. Det var bara det där med 
att ”gå rent” som han aldrig förstod. 
Jag har sedan genom åren haft många 
hundar, alla av rasen schäfer. Den siste 
entusiasten har jag fått höra av många 
malleägare.

Endast en av hundarna, Ringo, har gått 
tiden ut. Han blev tvåa i skyddshunds-
gruppen vid SM i Malmö. Då var han tio 
år gammal. Sedan fick han gå i pension 
fast han var fullt frisk, ingen dispens på 
den tiden. Året därpå, 11 år gammal gick 
han provhund i skyddet. Han skötte sig 
perfekt, inga nollor där inte.

Det var den gamla tidens schäfer, rak 
och fyrkantig, mindre livlig och med 

Leif Gustafsson

När han efter SM i Göteborg gick i pen-
sion, hade han varit hundförare i hela 38 
år. Många hundar, alla av rasen schäfrar, 
har hunnit passera revy. Han är tävlat 
flera svenska mästerskap för polishundar, 
två i drag, ett i spårhundsgruppen och åtta 
stycken i skyddet. Lägg där till fem nordiska 
mästerskap. Två gånger, en gång på SM och 
en gång på nordiska, har han stått överst på 
pallen.

Han har också varit en mycket aktiv med-
lem och stor kraft inom Svenska brukshund-
klubben, både som tävlande och funktionär. 
Tre civila svenska mästerskap och två del-
tagande i nordiska hann det bli. Ofta har 

han också synts i rollen son tävlingsledare, 
domare och skyddsfigurant, både inom SBK 
och polisiärt.

Lägg där till styrelseuppdrag för Hundfö-
rarförbundet där han bland annat varit del-
aktig i regelkommittén. 

Därför blir man allt lite förvånad när han 
berättar att hans stora intresse, det som varit 
nummer ett, är, fotboll !!!!

Vid middagstid idag damp det ner i min 
brevlåda, inte ett mail utan ett riktigt hand-
skrivet brev. Här följer utan minsta redi-
gering, Leif Gustafsson tankar när han ser 
tillbaka på sitt rika hundförarliv.
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stor skärpa och försvarslust. Nu för 
tiden är det svårt att hitta dessa hun-
dar. Vid den tiden, då jag började som 
hundförare, var den stora uppfattningen 
att antingen hade man en tjänstehund 
eller en tävlingshund. Det visade sig 
snart att detta var fel då de bästa täv-
lingshundarna även var bäst när det 
gällde.

I Göteborg var efter ett tag två tred-
jedelar av hundförarna aktiva i bruks-
hundklubben. Vi var ute på helgerna 
och tävlade ihop med civila hundförare 
och fick ett mycket bra samarbete.

Det var också en årlig, 3-stads täv-
ling mellan oss, Stockholm och Mal-
mö. Göteborg hade även utbyte med, 
Östfold politidistrikt i Norge. Ett utbyte 
som fortfarande pågår efter 38 år.

Det tråkiga är att det har blivit svå-
rare och svårare att få tag i bra hundar. 
Det mentala brister och man ska bara 
inte prata om alla sjukdomar. Mina se-
naste tre hundar har fått diskbråck vid 
5-7 års ålder. Även mallarna har börjat 
få problem med detta. Detta förekom 
ej vad jag kommer ihåg då jag började 
och ändå var det hårdare dressyr på den 
tiden. Det var heller ingen uppvärm-
ning, stretching eller simning som nu. 
Och framför allt, som tur är, är det 
mycket positivare dressyrmetoder idag. 
Men hundarna håller inte, vad beror 
detta på?

Jag har under de trettioåtta åren som 
hundförare fått uppleva de flesta upp-
drag och kommenderingar. Jag minns 
en man som våldtagit och svårt skadat 
en kvinna i en park i Göteborg. Jag 
kom dit en halvtimme efteråt med hun-
den. Jag fick ett spår som ledda fram 
till ett bostadsområde där jag möttes av 
folk och hundar.

Jag började då sända hunden på 
personsök i trädgårdarna. Klockan var 
runt tio på kvällen och efter en timme 
hördes ett ståndskall i en källartrapp. 
Det var den misstänkte. Det kändes 
underbart med tanke på alla skador han 

tillfogat henne.
Hunden fick ett extra dressyrpass 

eftersom han inte gått helt rent vid av-
visiteringen.

Ett annat lyckat jobb som jag minns 
väl är då en pappa och hans kompis 
med två små barn gått vilse i ett natur-
reservat norr om Kungälv. Kompisen 
kom tillbaka och slog larm, de hade 
blivit oense om vägen tillbaka.

Klockan var elva på natten och det 
var några minusgrader men tyvärr ing-
en spårsnö. Jag och en radiobilskollega 
tillsammans med en helikopter hade 
var ute och letade i två och en halv 
timme då vi fick höra ståndskall. Under 
en gran låg pappan och hans två pojkar. 
Som tur var fanns helikoptern uppe 

och kunde leda oss närmaste vägen till 
civilisationen.

Jag har aldrig ångrat en sekund 
att jag började som hundförare även 
om det varit många tråkiga händelser 
ibland. Jag har haft turen att få resa 
mycket inom Norden på olika tävlingar 
och jag har besökt många platser i 
Sverige.

Man har alltid träffat underbara kol-
legor och jag fick den bästa avtackning 
man kunde tänka sig i samband med 
skyddet vid årets SM i Göteborg. Jag 
blev även avtackad vid vårt dressyrfält 
veckan efter, vilka upplevelser.

Tack alla för en underbar tid. 45 år 
som polis, varav 38 år som hundförare.

Vi ses!

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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God Jul &
Gott Nytt År

önskar redaktionen på

Polishunden
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RKP,
Polishundtjänsten
informerar

Text: Pelle Karlsson

Allmän information
 I slutet på januari 2011 står Polishundtjänsten i Sverige som 
värd för det årliga nordiska polishundskolemötet. Det är 
viktigt med dessa möten för den nordiska  samverkan med 
polishundar. Denna samverkan ökar från år till år inte minst 
när det gäller operativa insatser. Samverkan har i de flesta fall 
genomförts med de olika ländernas sökhundar. Vi genomför 
också årliga träningsveckor för dessa hundar och hundförare 
för att vidareutveckla och vidmakthålla kompetensen inom 
det specifika ämnesområdet.

Förläggningen används flitigt, inte bara av verksamhet knu-
ten till hund utan även av andra verksamheter inom polismyn-
digheterna. Antalet gästnätter brukar vara cirka 3.500-4.000 
per år.

Information från Jerker Lawesson
Utbildning
Höstens utbildningar börjar närma nu  sig slutet. Vi har ge-
nomför en grundkurs för blivande hundförare, instruktörer har 
Nicklas Karlsson och Patrik Malmberg från Polismyndigheten 
i Skåne varit. Det var sammanlagt 10 elever från olika delar 
av landet. Instruktörerna ska ha en eloge för ett riktigt bra 
jobb, mycket bra struktur och allt har flutit på bra,  alla har 
varit mer än nöjda. Vi har fått information om att en av elev-
erna, Daniel Risberg från Polismyndigheten i Stockholms län, 
redan har tagit sin hund, Sockersmulan´s Alcatraz,  i tjänst 
vilket tydligt visar dels att hemmamyndigheten har gjort en 
riktigt bra rekrytering och förberett eleven på bästa sätt och 
dels att våra instruktörer tagit vid och fortsatt att hålla den 
”röda tråden”. Kommunikationen mellan hemmamyndigheten 
och Polishundtjänsten är enormt viktig för att slutresultatet 
ska bli bra.

Vi väntar nu med spänning på att det ska komma in fler 
protokoll från de nya hundförarna.

Under hösten har vi genomfört fyra omgångar ”Fortbild-
ning provledare patrullhund” där fokus har varit teori och 
praktik med inriktning mot vår nya FAP. Instruktörer har 
Kenneth Eriksson från Polismyndigheten i Östergötland och 
Magnus Söderberg från Polismyndigheten i Västra Götaland 
varit. De har gjort ett enormt arbete vid genomförandet av 

dessa utbildningar, diskussionerna har varit många, de har 
varit  intensiva och de har varit mycket givande. Sammanlagt 
har 77 instruktörer genomgåttt utbildningen. 

”Utvecklingsgruppen”, Peter Karlsson Polismyndigheten i 
Stockholms län, Harry Nilsson Polismyndigheten i Västerbot-
tens län, Hans Rydell Polismyndigheten i Södermanlands län, 
Jerker Lawesson och Lasse Eriksson från Polishundtjänsten 
har under hösten genomfört flera arbetsmöten. De kommer att 
redovisa sitt arbete på årets Länshundbefälskonferens och vi 
återkommer med mer information om detta i nästa nummer.

Det har under året varit väldigt uppmärksammat när det gäl-
ler sakfrågan ”Besiktning av farlig hund”. Vi ska med anled-
ning av detta genomföra en konferens i Karlsborg under tiden 
2011-02-01—02  där vi ska fördjupa oss i detta ämne.

Information från Lasse Eriksson
Utveckling
Försöksverksamheten med sedelsökande hundar som har 
pågått vid polismyndigheten i Skåne är nu att anse som avslu-
tad, viss administration kvarstår dock. Den har varit mycket 
framgångsrik och våra förhoppningar är nu att verksamheten 
successivt sprids inom landet.

För närvarande genomförs en uppdatering av hundbeståndet 
inom svensk polis. När alla polismyndigheter har skickat in 
sina uppgifter till Polishundtjänsten så återkommer vi med 
information om resultatet.

Polishundtjänsten har varit fodervärd till en av blandrashun-
darna, schäfer-malinois. Hunden som sköttes av Per Arvelius, 
SLU Uppsala, kallades tidigare Arja. Hon har nu genomfört 
lämplighetstest och söktest här i Karlsborg. Per överlämnade 
Arja till polismyndigheten i Västra Götaland där hunden  tills-
vidare genomgår provtjänstgöring som sökhund och lystrar 
numera till namnet Maja.

Information från Pelle Karlsson
Administration
Ett nytt ”arbetsrum” har tillskapats på Intrapolis. Tanken är att 
där kunna lägga ut information som kan vara av intresse för 
yrkeskategorin hundförare. Det kan till exempel vara att in-
formera om viss typ av utrustning som någon myndighet har 
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provat,  ficklampor, spårselar, tjänstetecken till våra hundar, 
insatsvästar m.m. Man kan också informera om när myndig-
heterna genomför sina regionala utbildningsveckor eller andra 
lokala utbildningar, o.s.v.

Under en försöksperiod kommer jag även att lägga ut ”Nya 
hundar i tjänst”. Information om hund och förare läggs ut 
efter att Polishundtjänsten erhållit protokoll över godkända 
prov.

Som det är upplagt just nu så är alla länshundbefäl behöriga 
att lägga ut information i arbetsrummet, så kontakta ditt läns-
hundbefäl eller mig så hjälps vi åt att lägga ut den information 
DU önskar.

I arbetsrummet finns även en kalender där man kan lägga 
ut information, för närvarande har vi lagt ut bland annat våra 
centrala utbildningar.

För att arbetsrummet ska vara intressant att läsa måste NI 
alla hjälpa till med information så att det blir ett levande do-
kument.

Intrapolis är tillgängligt för alla polisanställda och informa-
tionen som finns i arbetsrummet är alltså tillgängligt även för 
dem.

Information från Göran Lundström/
anskaffningsansvarig
Senaste nytt om FAP
Arbetet går vidare. Den har föredragits för Rikspolischefen, 
Denne ville ha några förändringar, dock inga stora saker. För 
närvarande är det för oss på Polishundtjänsten okänt vilka 
ändringar som ska göras. Ärendet ligger på RPS/POA för vi-
dare beredning. Man kan dock konstatera att vi börjar närma 
oss slutet!!!

Under hösten har 4 omgångar med utbildningen  fortbild-
ning provledare patrullhund genomförts. Provledarrollen/ 
bedömningar i de nya dressyrnivåerna har stått på agendan. 
Utbildningen har genomförts av Magnus Söderberg, Västra 
Götaland  och Kenneth Ericsson, Östergötland. Kredit ska 
ges till de båda som på ett förtjänstfullt sätt har genomfört det 
hela.  

Frontex
Arbetet med att konstruera en gemensam manual för hundpa-
truller som ska arbeta i Frontex regi, är avslutat.

Tillsammans har medlemsländerna inom EU, länder som är 
anslutna till Schengenavtalet samt ett antal länder som gränsar 
till EU genomfört arbetet med manualen.

Till det fortsatta arbetet har Sverige  nominerat 2  instruk-
törer. Detta har skett efter förfrågan om lämpliga instruktörer 
till  länshundbefälen i landet. 

Uttagna instruktörer är Glenn Andersson, Skåne och Joa-
kim Berlin, Uppsala som kommer att representera Sverige 
under de kommande seminarierna och workshops from dec. 
2010 - juni 2011. Det blir deras sak att påverka utbildningen 
med metoder för att nå målen i manualen.

Det var allt för denna gång från Karlsborg…
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Draghundsläger
2011-01-16—01-21.

Långberget

Polisens Hundförarförbund

Hundförarförbundet och Lars Bergström hälsar alla välkomna till Drag-
hundslägret 2011 på Långbergets sporthotell för att kanske prova på nå-
got nytt med hunden eller få sig en genomkörare till Draghunds-SM som 
är en mycket trevlig tävlingsform där det räcker att man försöker och gör 
sitt bästa alltså en tävling utan krav och prestige.

Anmälan 
Group Wise Lars Bergström. Lop/H, Göteborg, 0702-87 31 58.
Senast 2011-01-07

SM-2011
2011 års vinter-SM hålls på Långberget
så passa på att köra in banan.
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Draghunds SM
för Polishundar 2011

Göteborgspolisens tjänstehundklubb /
Polisens Hundförarförbund hälsar Er
välkomna till Långberget den 7 – 9 mars 2011.

Inbjudan till

Program
7 mars
Samling – provåkning av banor
Hundförarförbundets info möte

8 mars
10 km pulka senior/oldboys
10 km linkörning
Bankett

9 mars
Stafett 3 x 5 km

Program: Detaljprogram finns på GPTK´s hemsida.
Anmälan:  görs på GPTK´s hemsida senast 2011-02-20
 http://www.gptk.se
Avgift: 100 kr/deltagare. Insättes på pg 193452-0 GPTK i samband
 med anmälan.
Förläggning: Ordnas av deltagarna själva genom Långbergets Sporthotell
 tfn 0564-260 50 eller på annat sätt.  
 Gällande Långbergets Sporthotell – uppge att ni skall
 medverka  i Polisens Draghunds SM. 

Frågor och funderingar?
Lars Bergström 0702-873158.

Välkommen!
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Cox och Madelene

Ett mycket lyckat samarbete kan förhopp-
ningsvis leda till att en man misstänkt för 
ett antal sexualbrott mot mindre barn kan 
klaras upp. Utredarna lyckades lokalisera en 
av brottsplatserna. Qurare Cox och Madelene 
lyckades mot alla odds hitta sperma och tek-
nikerna lyckades med hjälp av SKL, säkra en 
DNA-profil.

- Det känns så bra, säger Madelene Lind, 
som när hon först fick uppdraget var ganska 
skeptisk. Det hade gått nästan tre månader 
från brottet begicks tills vi var på plats, för-
klarar hon. Men jag underskattade Cox för-
måga.

Kriminalsökhund
Madelene och Cox arbetar i polismyndigheten i Stockholm 
län. Cox är en rejäl schäferhane på sju år och han är så kallad 
kombihund. Förutom att han fungerar som patrullhund, är han 
sedan ungefär tre år tillbaka, också en av landets specialut-
bildande kriminalsökhundar. Det betyder att han är tränad att 
söka och markera blod, lik och sperma.

-Hans stora sökmotor i kombination med att han är miljö-
stark, gör honom lämpad för det här jobbet, säger Madelene. 
Våra hundar söker en hel del från båtar och då får de inte bli 
berörda av att det gungar.

Även om det nu hunnit gå en tid sedan det lyckade sökupp-
draget minns Madelene precis hur det var, och framför allt hur 
det kändes när hon förstod att hennes och Cox insats skulle 
kunna komma att få stor betydelse för den fortsatta utredning-
en. Ärendet känns särskilt angeläget.

-Min första, spontana tanke var jipppiii, säger hon. Det 
känns som om att det här är värt alla de otaliga träningstim-
mar vi lagt ner. 

Svårt hitta brottsplatsen
Det var i slutat av augusti som Madelene blev uppringd av 
utredaren som ville ha hjälp med att genomsöka ett trapphus i 
ett lägenhetsområde. Eftersom barnen är väldigt unga, har det 
varit väldigt svårt att få fram några exakta brottsplatser. Man 
tror att mannen sökt upp sina offer på lekplatser, för att sedan 
lura in dem i fastigheterna, där han förgripit sig på dem.

-Jag och Cox kom till den aktuella adressen , ett flerfamiljs-
hus, berättar Madelene. Vi hade fått besked om koncentrera 
sökandet ett par trappor ner i ett slags källarutrymme, berättar 
hon. 

Ganska tidigt märkte Madelene att Cox var speciellt intres-
serad av ett område, men när han inte direkt kom igång med 
någon anskällning, lämnade de platsen. Jag ville inte dröja 
mig kvar av risk att framkalla en markering förklarar hon.

Men när de sökt av utrymmen runt omkring gick hon till-
baka till den första platsen, och då, nere vid golvlisten stan-
nade Cox plötsligt till och började genast skälla. Madelene 
kunde då också se att det fanns spår av något som runnit längs 
väggen.

Lyckat samarbete
-Jag ringde utredaren och så kom teknikerna, berättar Made-
lene, som befann sig i ett litet glädjerus. 

De imponerade teknikerna säkrade spår på platsen och efter 
en analys av SKL, kom resultatet. Det var sperma och inte 
nog med det, det gick att identifiera en DNA-profil.

-I dagsläget är jag lite osäker på hur långt utredningen har 
kommit, avslutar Madelene, som hoppas och tror att det lyck-
ade samarbetet kan ge ringar på vattnet inför framtiden.

Cox och Madelene
på lyckat kriminalsök

Text och foto: Catarina Håkansson



11Po l i s h u n d e n 5 2010

Cox och Madelene
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Till minne av Roger Irebring

Klockan 18.42 inkommer ett samtal till 
länskommunikationscentralen om att en 
polisbil krockat med en älg och voltat 
vidare ut i skogen. Vittnesuppgifter 
tyder på att polisbilen i hög hastighet 
kört rakt in i en älg och att kollisionen 
varit våldsam. Vid den tekniska under-
sökningen tyder inget på att Roger hann 
uppfatta älgen. Förmodligen avlider 
Roger direkt vid kollisionen. 

Det overkliga, fruktansvärda och 
det man helst av allt önskar man skall 
slippa vara med om hade inträffat. En 
kär vän, kollega och hundförare hade 
fått sätta livet till i sin iver och ambition 
för att försöka rädda en annan männis-
kas liv. 

Roger började sin polisbana år 1976. 
Han gick grundkursen hund år 1987, 
instruktörskurs år 1994 och fortsatte 
sedan att utbilda sig till besiktningsman. 
Genom åren har en rad hundar haft 
förmånen att ha Roger som husse. Jag 
minns Sniff, Dante, Best och Boss som 
kom att bli den sista tjänstehunden som 
Roger hade. Roger älskade verkligen al-
la och för honom fanns det aldrig någon 
bättre hund en den han själv hade för 
tillfället. Jag är övertygad om att denna 
kärlek var besvarad och att detta var 

nyckeln till att han alltid hade mycket 
bra spårhundar. Det fanns en ömsesidig 
respekt och tillit och att se Roger vid ett 
spårpåsläpp var en fröjd för ögat.

Första gången jag träffade Roger 
var år 1990. Han var instruktör i den 
nybildade insatsstyrkan i länet och det 
skulle vara uttagningstester i Oskars-
hamn. Man var lite nervös men då man 
såg Roger spreds ett lugn som är svårt 
att beskriva. Med ett leende och några 
skämt lättade han upp stämningen vil-
ket innebar att man kände sig trygg och 
välkommen. 

Jag kom med i insatsstyrkan, blev se-
dan hundförare och instruktör och fick 
den verkliga förmånen att lära känna 
Roger under 20 års tid. Vi har tillbringat 
mycket tid tillsammans vid lokala och 
centrala utbildningar. Han spred glädje 
runt sig  i alla sammanhang, minns hur 
han sjöng hundförarevisan i arrestav-
delningen under Hultsfredsfestivalen, 
till och med våra klienter i burarna 
applåderade. Han  hade behövt skriva 
en bok om alla episoder. Han nämnde 
detta flera gånger, men nu blev det inte 
så, kanske någon annan kommer att 
göra detta och i så fall  finns det gott 
om uppslag. 

Han var genuint vänlig med ett stort 
och generöst hjärta detta visade han 
alltid kollegor, allmänhet men även våra 
klienter utan att för den skull vara feg. 
Minns    följande händelse:  ”Busen” i 
Örsjö stod och tittade på när Roger ”ba-
ra” skulle flytta hans bil och halvvägs 
ner i backen mot kyrkan upptäcker att 
bromsarna inte fungerar och sätter bilen 
i kyrkmuren för att få stopp på den. 
”Busen” brusade upp och kallade Roger 
ett och annat men som vanligt löste han 
situationen och det slutade med att båda 
stod och skrattade. 

Roger var också lurig och hade lätt 
för att skämta utan att för den skull vara 
Oprofessionell det gjorde att det var ro-
ligt att ha han i sin närheten: Jag minns 
när han lurade spaningsledaren efter 
ett bankrån i Torsås. Bankrånaren hade 
ställt flyktbilen vid en idrottsplats i Gul-
labo och sedan blivit gripen i Blekinge 
i sin egen bil. Rånarbyte och vapen 
saknades och vi i hundgruppen hade en 
taktik som gick ut på att söka stickvägar 
längs den tilltänkta flyktvägen. Efter 
idogt arbete var det Roger som hittade 
gömman. Han ringer till spaningsle-
dare Svensson, förövrigt en gammal 
hundförare, och berättar att detta är ett 

Vår käre kollega, hundföraren

Roger Irebring
Text: Kenth Sjöberg

Tidig kväll lördagen den 9 oktober beor-
drades hundförare Roger tillsammans med 
ytterliggare två hundförare till Kronoberg. 
Deras uppdrag var att leta efter en deprime-
rad man som lämnat hem, fru och barn och 
begivit sig ut i skogen.

Detta var ett uppdrag som Roger älskade 
och brann för. Jag är övertygad om vilka 
tankar som rörde sig i hans huvud då han 

lämnade polisstationen i Kalmar. Han hade 
gjort detta många gånger, hade stor rutin 
och erfarenhet som han gärna delade med 
sig av till yngre hundförare och insatsled-
ningar. Roger tänkte säkert att han skulle ha 
stora möjligheter att rädda en annan män-
niskas liv eller i vart fall bidra med rutin för 
att lotsa andra till framgång och därigenom 
förhindra en tragisk utgång.
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Till minne av Roger Irebring

omöjligt uppdrag. Han förstår men ber 
Roger ändå att fortsätta lite till. Roger 
kontrar och säger att - om vi skulle hitta 
gömman är du då beredd att köpa smör-
gåstårta till gruppen? Spaningsledaren 
svarar naturligtvis. Den efterföljande 
arbetsplatsträffen smörjde vi kråset med 
smörgåstårta.

När det oväntade och sorgliga inträf-
far känns det som att tiden helt stannar 
upp. Sorgen och saknaden efter Roger 
är så stor och det är svårt att finna ord. 
Smärtsamt blir man påmind hur allt kan 
förändras på en kort sekund och hur 
viktigt det är att leva livet här och nu 

och att ta vara på det som betyder mest 
för en familj, vänner och kollegor. 

Roger var verkligen en sådan männis-
ka. När han berättade om sin fru Ingelott, 
barnen Elin, Kristin och Viktor och barn-
barnet Olle lyste det i hela hans ansikte. 
Man förstod hur mycket han värdesatte 
dem. På samma sätt var det med hund-
gruppen. Roger värnade gruppen. Han 
hade en förmåga att se om någon hade 
bekymmer och han tog sig alltid tid att 
ringa och fråga hur det var. Genom sitt 
sätt att vara var han omtyckt av alla.

När man läser insändare, e-post och i 
den kondoleansbok för Roger så förstår 

man hans betydelse och vilka avtryck 
han gjort på människor som han mött. 
Här är några meningar ryckta ur sitt 
sammanhang:

Roger var en människa som alltid 
var sig själv. Han behandlade alla lika. 
Han var energisk, framåt, omtänksam. 
Han kunde skämta om det mesta utan 
att vara Oprofessionell. Han var en 
färgklick som spred glädje. Du ställde 
alltid upp i alla lägen. För mig är du 
oersättlig. Du var en stor inspirations-
källa och förebild. Jag vet ingen som 
jobbade med så stor inlevelse som 
du. Du har sagt mycket klokt, en del 
mindre klokt också, men det viktigaste 
du lärt mig är omtanken om andra. Ett 
föredöme för många inte minst för nya 
kollegor. Du uttalade din mening till  
kollegor och ledning. Min tid med dig 
kommer jag att minnas med glädje och 
värme. Ett varmt ord en hälsning, det 
var Du. För många av oss i din gene-
ration har glädjen till jobbet och den 
stora nyfikenheten tyvärr bleknat, detta 
gällde inte dig…… Din yrkeskunskap 
var vägledande. Du var alltid på hugget 
och skulle jaga. Att börja ett nattpass 
med dig gav alltid glädje och värme. Du 
entusiasmerade hela turlag inför passen 
oavsett vem som jobbade. I spårlinan 
gav du aldrig upp. Listan med super-
lativ kan göras hur lång som helst, och 
det som är fint är att denna beskrivning 
av Roger stämmer helt. 

Tyvärr finns inte Roger längre bland 
oss. Det är en stor saknad, ett tomrum 
som inte går att fylla. Det är slut på 
hans sånger, men i våra hjärtan och hu-
vuden kommer han alltid att finnas kvar. 
Jag har märkt att när jag sluter ögonen 
så kan jag se dig så klart, ditt klingande 
skratt och någonstans i bakrund hör 
jag hundförare visan Ja mor, Ja mor en 
hundförare vill jag ju ha!

Sov gott kära Roger. Du kommer 
alltid att vara en del av hundgruppen i 
Kalmar län. 

Våra tankar går till Rogers familj.

Rogers fru, Ingelott och barnen bad mig 
hälsa till alla. De tackar för allt stöd och 
gåvor i samband med begravningen. 
Det har varit och är till stort stöd i sor-
gen efter Roger.
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Domarutbildning Narkotikahundar 2010

Från vänster:
Peter Matthijs
Skåne (deltagare)
Elisabeth Holm
Västra Götaland (utbildare)
Thomas Wiman
Västra Götaland (utbildare)
Torbjörn Olsson
Värmland (deltagare)
Fredrik Bergström
Stockholm (deltagare)

Domarutbildning Narkotikahundar
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Domarutbildning Narkotikahundar 2010

Domarutbildning Narkotikahundar
Karlsborg 2010-09-28–29
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Domarutbildning 2010

Hundförarförbundet hade kallat till domarutbildning för nar-
kotikahundar i Karlsborg den 28-29 september 2010.

Ansvariga för utbildningen var Thomas Wiman (Västra 
Götaland) och Elisabeth Holm (Västra Götaland). Deltagare 
var Peter Matthijs (Skåne), Torbjörn Olsson (Värmland) samt 
Fredrik Bergström (Stockholm).

Syftet var från början att någon eller några av oss nyutbil-
dade domare skulle få döma på SM för narkotikahundar 2010. 
Tyvärr tvingades förbundet ställa in denna tävling på grund av 
att enbart en anmälan hade inkommit innan anmälningstiden 
gick ut (ytterligare en anmälan kom in en dag för sent).

Senare har det visat sig att fler hade för avsikt att ställa upp, 
men vi måste alla bättra oss och respektera anmälningstiden 
när det gäller anmälan till tävling. Arrangerande myndighet 
måste få en sportslig chans att orda arrangemangen runt täv-
lingen.

Nu blev det ”bara” domarutbildning detta år, men humöret 
och intresset för utbildningen var ändå på topp.

Utbildningen startade med genomgång av de nya täv-
lingsregler som beslutats av årsmötet på patrullhunds-SM i 
Göteborg. Alla var överens om att de nya reglerna är avsevärt 
bättre och mer rättvisande än de gamla. Reglerna kommer 
inom kort att finnas på förbundets hemsida.

När regelverket var genomgånget hade Thomas och Elisa-
beth förberett ett antal teoretiska övningsexempel, där vi fick 
sätta betyg med motivering enskilt. Därefter diskuterade vi 
hur och varför vi satt betygen.

På sena eftermiddagen ställde narkotikahundförarna från 
Skaraborg (Västra Götaland) upp och lät oss döma dem i mo-
mentet inomhussök. Detta var mycket nyttigt med långa in-
tressanta diskussioner som följd. Kvällen hann bli ganska sen 
innan vi avslutade dagen med en gemensam middag.

Text och foto: Fredrik Bergström

Elisabeth Holm, Thomas Wiman, Torbjörn Olsson och Peter Matthijs.
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Följande dag började med nya teoretiska övningsfall under 
tiden som spår, fältsök samt fordonssök förbereddes och ”lad-
dades”.

Därefter övades dessa ”skarpt” där de, som inte körde hund, 
dömde. 

När dagen och utbildningen avslutades var vi alla godkända 
och nöjda. Den kompetenta kursledningen med Thomas och 
Elisabeth hade gjort ett fantastiskt jobb. Tack!

Till sist: 2011 arrangeras SM för narkotikahundar av Skåne. 
Se till att ”pusha” för att många ska anmäla sig (i tid) och 
vara med då.

Vi ses!

Domarutbildning 2010

Torbjörn Olsson under moment Fältsök. Thomas Wiman, Elisabeth Holm och Peter Mattajs bedömer kritiskt.

Peter Matthijs i moment Spårsök.
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Dan och Dux

Fokus på lydnadsträning
för aktiva och positiva Dux

Text: Dan Pellas • Foto: Jeanette Pellas

Knappt har förra numret av Polishunden lan-
dat i brevlådan, förrän det är deadline för 
nästa. Det är ingen överdrift att påstå att det 
har varit liiiite snärjigt att få tiden att räcka till 
under den här hösten. Därför känns det helt 
okej när Danne Pellas lovar att försöka skriva 
ner lite stolpar, ett slags utkast på egen hand.

När textdokumentet dyker upp visar det sig 
vara allt annat än ”en kladd” Vi har lagt till 
ett kommatecken och rättat till ett skrivfel, det 
är allt. 

Tiden går…..
Det sägs att det är på barnen man märker att man blir äldre men 
jag är tämligen säker på att den devisen gäller även hundvalpar 
eller är det så att man blir äldre fortare när man har valp?

Att Dux börjar bli äldre märks allt tydligare här hemma. 
Erox(den gamle tjänstehunden) får det jobbigare och job-
bigare. Det görs konstanta försök att klättra i rangordningen 
i flocken. Många gånger är det mest på lek men emellanåt är 
det mer allvar. 

Avkortad antennkabel
Att ha en valp kan ibland innebära en del merjobb. Det gäller 
då inte bara mer träning utan även en del mer reparationer i 
hemmet. Dux har varit en aktiv hund då det gäller att hitta på 
hyss som exempel kan jag nämna en kväll när vi skulle titta 
på tv. På tv`n visades endast myrornas krig. Efter en stunds 
letande hittade vi felet, det saknades cirka 10 centimeter av 
antennkabeln! Det blev ingen film den kvällen.

Vad har vi nu gjort sen senast? Med tanke på det väder vi 
haft den sista tiden har hundträningen tyvärr begränsats en 
del. Snö och oväder är inget jag vill ha när jag tränar en ung 
hund i bland annat spår.

Vi har ägnat lite tid åt det jag tycker är början till skydds-
arbete. Som jag berättat tidigare har jag varit lite försiktig 
med skyddsträningen då han visat upp sidor som jag inte är 
så intresserade av på en unghund. Han hade lätt för att bli lite 
grinig. I inlärningen ser jag det som ett problem och vi har 
jobbat med den delen. 

Fokus på lydnadsträning
Det har känts väldigt bra men nu känns det som om pendeln 

svängt och han har blivit lite för bytesintresserad. Träningen 
går inte alltid som man tänkt sig men samtidigt är det väl det 
här som gör att man aldrig blir fullärd.

Jag är ändå väldigt nöjd med de drifter han visar i skydds-
arbetet och ser egentligen inga problem i de delarna framöver. 
Vi kommer nu att ta en tids uppehåll i den träningen och ägna 
oss bland annat åt mer lydnadsträning.

Det känns som en härlig utmaning nu när man står här med 
en unghund. Ingen har lagt några felaktiga grunder. Vem ska 
jag då skylla på om det nu inte går vägen? Lydnadsträningen 
känns väldigt rolig och utmanande. Dux är en mjukare hund 
än den jag nu arbetar med, vilket innebär nya utmaningar 

Han vill göra rätt och är väldigt positivt inställd till trä-
ningen. Även fast det är en mjuk hund har han visat upp att 
han har en del integritet.

Min ambition är att vi ska har kommit en bit i vår lyd-
nadsträning innan vi fortsätter med skyddet.

Dux blir 18 månader och är alltså åldersmässigt ”testmo-
gen” i slutet av januari. Man jag ser ingen anledning att göra 
någon L-test redan då. Om allt går enligt planerna och Erox 
får vara frisk och i form så väntar jag till efter sommaren.

Polishunden önskar Danne och Dux lycka till med träning-
en i allmänhet och lydnaden i synnerhet.
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För snart ett år sedan kom 
Fredrik Andreasson med 
tanken att låta tidningen 
följa Stockholms nyrekryter 
och förhoppningsvis blivande 
hundförare. En jättebra idé 
som resulterade i ett besök på 
dressyrplatsen i Tullinge för 
snart ett år sedan. Då var det 
fem intresserade som klarat 
av fysproven och deltog på en 
två veckors introduktionsut-
bildning.

Olika omständigheter gjorde att grup-
pen reducerades efter hand, och när det 
var dags att skicka elever till höstens 
grundkurs fanns bara Daniel Risberg 
kvar. Han kom till Karlsborg med rygg-
säcken full med förkunskaper och en L-
testad hund som han haft sedan han var 
valp, Sockersmulans Alcatraz.

I förra numret av Polishunden be-
rättade Daniel hur nöjd han var med 
grundkursen, som gav honom ytterli-
gare kunskaper och erfarenheter kring 
olika områden inom hundträningen. 
Han sa också att den matchning han fått 
i hemmamyndigheten var guld värd, 
och gjorde att han kunde ta åt sig och 
vidareutvecklas mycket under kursens 
gång.

Redan veckan efter kursavslutningen 
körde Daniel upp Alcatraz och nu vän-
tar ett halvårs åkande i dubbelpatrull. 
Polishunden vill gratulera Daniel men 
även Stockholm som med all sannolik-
het har gjort en riktigt bra rekrytering 
som kommer att generera i många 
lyckade hundjobb framöver.

Med det vill vi önska Daniel och Al-
catraz lycka till, och räknar med att få 
återkomma när de har tagit sin första 
buse.

Daniel och Alcatraz

Daniel och Alcatraz – 
Stockolms nya hundpatrull 

Text och foto: Catarina Håkansson
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Till minne av Bubba

Jag är väl medveten om att vi hundförare nå-
gon eller några gånger under vår aktiva tid 
utsatts för den tunga stund det innebär att 
missta vår fyrbenta kollega. Vi som varit med 
kan intyga hur svårt och tufft det kan vara 
när vi är tvungna att säga farväl och lycka 
till i hundhimlen.

Många är dom tjänstehundar som gjort he-
roiska insatser för oss som förare och för sam-
hället i stort. Jag vill här inte peka ut någon 
speciell för dom är så många. Ingen nämnd 
ingen glömd.

Jag vill ändå för en stund dela med mig av 
chocken som förlusten av BUBBA innebar för 
mig och skänka honom en extra tanke.

Sina tre första år i livet tillbringade han i sin familj strax ut-
anför Sundsvall. En vacker hund som hade kunnat komma 
långt i utställningsringen om det inte varit för att han ställde 
ut matte och inte tvärt om.

Vid sitt första lydnadsprov med samma matte gjorde han 
succé genom att inte bara hämta den  apport som gällde för 
momentet. Han samlade in alla han kunde hitta i anslutning 
till lydnadsplanen.

När jag stod i behov av en kriminalsökhund på heltid i 
Stockholm, annonserade jag på Springer klubbens hemsida. 
Bubba:s dåvarande matte hörde av sig omedelbart. Min gode 
vän och kollega Harry Nilsson tittade närmare på Bubba i 
Sollefteå. Ett positivt samtal från Harry

plus friröntgen med friskintyg gjorde att min fru och jag 
hämtade Bubba för en prövotid.

Det blev ett inköp och hårdträning för kommande uppgifter. 
Ett halvår senare blev han godkänd för inom- och utomhus-
sök. Några månader senare även godkänd i vattensöket.

En forcerad utbildning som visade sig i markeringsbiten där 
han oftast visade på gömman men fortsatte gärna leta vidare. 
När husse väl kunde inse att det fanns olika inlärningsmetoder

såsom exempelvis ”klicker” kunde vi rätta till även marke-
ringarna.

Bubba är den av mina tjänstehundar som jag upplevt abso-
lut mest tillsammans med. Vi har åkt bil, åkt båt, åkt snöscoo-
ter, åkt fyrhjulig mc, flugit inrikes/utrikes, flugit helikopter. 
Nu har jag säkert glömt något. Han förlåter mig säkert om så 
är fallet.

Han har hjälpt till att hitta döda kroppar, kroppsdelar, blod 
och sperma som varit till stor nytta för utredningar och inte att 
glömma anhöriga som saknat sina närmaste.

Många är dom jobb som jag skulle vilja nämna vid ett så-
dant här tillfälle där han oftast tillsammans med en fyrbent 
kollega löst svåra uppgifter. Men jag nöjer mig med att skicka 
med några bilder från hans liv som KRIMINALSÖKHUND.

Tack alla kollegor som funnits vid min och BUBBAS sida 
under den tid han fick vara med oss. Tack även till de kollegor 
och kamrater som gett sig till känna denna svåra stund då 
Bubba lämnat oss.

Bubba kommer att kremeras och hans sista vila kommer att 
ske på vattnet. Där trivdes han bäst.

Tack BUBBA och ha det så bra bland dina kompisar i 
hundhimlen.

Din förare och husse Jürgen

Till alla hundförarkollegor i Sverige

Bubba In Memoriam
Bubba 2000-11-24 – 2010-07-30
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Uppsala Tidningen, arkiv

På nattlig jakt efter en hönstjuf.
Polishunden ”Pass” utmärker sig.
Natten till i dag kl. 12,30 ankom ett telefonmeddelande från en 
vid Johannesborg utanför Svartbäckstull bosatt person, att in-
brott strax förut föröfvats i ett hönshus därstädes, hvarvid några 
höns tillgripits. Tillträde till hönshuset hade tjufven beredt sig 
genom att med tång afklippa bygeln till hänglåset för dörren.

Då en son till nämnda person vid ungefär ofvannämnda 
tid hemkommit, hade han hört något buller från hönshuset, 
hvarför han begifvit sig dit. Då han framkommit till hönshuset 
hade han hört en höna skrika ute på åkern nordväst om gården, 
hvarför han riktade blicken åt detta håll. Han hade då obser-
verat en mansperson som springande begaf sig in i skogen vid 
Galgbacken.

Med anledning häraf begåfvo sig ett par detektiver medfö-
rande polishunden ”Pass” ut till platsen för stölden.

På åkern syntes färska spår efter en person med små fötter, 
hvilken gått i riktning mot Gamla Upsala. ”Pass” tog genast 
upp spåret och följde det ihärdigt öfver backarna till Tunåsen, 
fortsatte så öster om denna till den närmast liggande ättehö-
gen, hvarest han tog af åt väster, och sedan högen passerats, åt 
söder. Därefter fortsatte han till en väster om Tunåsen belägen 
stuga, där han gjorde stånd och gaf upp skall.

Denna stuga bebos af en änka Anna-Charl. Olsson, hennes 
15-årige son Gottfrid Emanuel och en 7-årig dotterdotter Anna 
Elvira. Dörren öppnades på polismännens knackningar af än-
kan, hvilken emellertid på förfrågningar upprepade gånger för-
klarade, att sonen gått och lagt sig tidigt föregående afton och 
ej sedan dess varit ute. Sonen, som syntes insomnad, väcktes 
nu, men äfven han förnekande att hafva varit ute under natten. 
Än mindre kunde han medgifva att ha tagit några höns.

Vid företagen visitation anträffades i ett rum utanför köket 
tvänne nyslaktade höns. Änkan, som själf har flera höns, upp-

gaf, att hon slaktat dessa båda höns föregå-
ende afton, hvilken uppgift bekräftades 

af sonen, som emellertid anhölls och 
fördes till polisstationen, dit äfven de 
anträffade hönsen medtogos.

Den bestulne personen uppgaf, 
att han föregående afton fodrat 
hönsen med krossade ben och ärter. 
En af de kvarvarande hönorna slak-

tades i dag på morgonen, hvarvid 

man i kräfvan anträffade bl.a. krossade ben och ärter, och vid 
öppnandet afkräfvan på den hos änkan funna hönsen gjordes 
liknande fynd. Gossens skor passade äfven fullständigt in i de 
från hönshuset gående spåren.

Vid af stadsfiskalen fortsatt förhör förnekade gossen till att 
börja med all vetskap om inbrottet, men fann dock slutligen 
för godt att erkänna sig skyldig till detsamma.

Rörande själfva förloppet berättade han, att han vid föregå-
ende besök i staden passerat Johannesborg och därvid iaktta-
git, att där fanns rätt mycket höns. Tanken att tillägna sig några 
hade så kommit på honom, och försedd med en s.k. bultsax 
och en säck hade han vid 11-tiden i går kväll begifvit sig af till 
ort och ställe. Med saxen hade han så afklippt bygeln till det 
för dörren sittande hänglåset, hvarpå han i hönshuset tillgripit 
tvänne höns, som han stoppat i säcken. Han hade därpå gående 
just den väg polishunden tagit begifvit sig hem, hvarpå hönsen 
nackats.

Änkan Olsson blef även af stadsfiskalen förhörd öfver 
stölden. Hon förnekade i likhet med sonen till en början all 
vetskap om saken. Då man emellertid påpekade för henne, att 
sonen redan erkänt tillgreppet och tillika uppgifvit sig ha gömt 
den använda bultsaxen under en i köket stående skänk, ville 
hon ej längre framhärda i förnekandet af vetskap om sonens 
brott utan erkände. Saxen hade hon dock gömt på ett säkrare 
ställe, nämligen bakom en vedlår i köket, från hvilket göm-
ställe hon genast på tillsägelse tog fram den.

En bror till den nu anhållne aftjänar för närvarande fyra 
månaders straffarbete för inbrottsstölder i matkällare i Börje 
under förliden höst, hvarvid han, som på sin tid relaterades, 
försedde sig med julmat. Brodern hade då användt samma sax 
och på liknande sätt afklippt bygeln till hänglåsen. Modern var 
äfven då och i ännu högre grad delaktig i sonen tillgrepp.

Såväl nu anhållne Olsson som änkan Olsson komma att in-
stämmas till härvarande rådhusrätt, den senare för delaktighet 
i sonens tillgrepp.

Meningen är att söka få ynglingen in på något hem, enär det 
synes som modern rent af uppmuntrat sina barn till att begå 
stölder.

Jag var på en fest i Östersund för en tid sedan. Vid bordet 
hade jag en äldre gentleman, 95 år gammal. Han var pigg 
och vital som en 17-åring, en härlig man i sina bästa år. Han 
hade bättre minne än en annan, men det kanske inte säger så 
mycket. Vi satt och småpratade om allt möjligt och så frågade 
han vad jag jobbade med. Jag berättade för honom att jag var 
hundförare inom polisen. Det var kul, sade han, för det var 
min pappa med i Uppsala. Han skickade mig ett ”tidningsur-
klipp” från Uppsala Tidningen på ett jobb som hans pappa 
utfört med sin tjänstehund. Vad jag kan förstå, var det någon 
gång runt 1912. Före världskriget var det i alla fall. Brott, på-
följder, utredningar, beskrivningar o.s.v. har förändrats, men 
spårjobb har vi i alla fall kvar.

Bengt Ljunglöf

Pass med sin förare konstapel Norling, Uppsala.
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Phaspen
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Phaspen

Är det värt det?
Phaspen har begärt och beviljats avsked så nu är det hans 
Matte som får författa i detta nummer. Alla vi som jobbar med 
våra hundar kan nog skriva under på att vi har ett av världens 
bästa jobb. Inom Polisen får vi jaga tjuvar, söka efter för-
svunna personer, leta narkotika och mycket annat. Personli-
gen så är det få tillfällen i livet som har gett mig samma sorts 
tillfredsställelse och glädje som när hunden har lyckats spåra 
upp en Filur – de flesta av oss minns nog vårt första gripande 
med hund. I mitt fall handlade det om 2 st 15-åringar som 
hade brutit sig in i några glassbilar på natten och jag vet ärligt 
talat inte vem som blev mest förvånad, jag, hunden eller dom 
två grabbarna som satt bakom några buskar och slickade i sig 
glassar! Den glädjen som jag kände och stolthet över att just 
MIN hund hade lyckats spåra upp dom, trots min medspringa-
res tvivel vid vissa ställen, kommer jag aldrig att glömma. 
Likaså när vi hittade en äldre farbror vars minne inte va som 
det hade varit och han hade gått rätt ut i spenaten och de va 
lite kyligt ute o på väg att bli mörkt när vi fann honom! Alla 
timmars träning, både på arbetstid men framför allt på fritiden 
hade betalt sig! Medaljen glänste! Men även en medalj har en 
baksida!

Vi lägger ner så oerhört mycket tid engagemang på att för-
söka få våra hundar så tjänstedugliga som möjligt. Många av 
oss tillbringar mer tid med vår fyrbente vän än med resten av 
familjen. En del av våra hundar fungerar sisådär med resten 
av familjen, en del av våra hundar är även familjens hund. Al-
la vi hundförare är olika människor men jag tror att många av 
oss får oerhört starka band till vår bäste vän, vår lojale kollega 
och vårt sällskap i ur och skur. Vi upplever så otroligt många 
situationer tillsammans med vår hund! Bra och dåliga.

När jag hade låtit min första tjänstehund somna in var jag 
tacksam över att solen sken så att jag kunde ha solglasögon 
på mig i radiobilen för då var det ingen som såg en gråtandes 
polis i en polisbil. Färden in till stationen var oerhört lång. Ett 
sms i telefonen från en av mina hundförarkollegor kommer 
alltid att finnas kvar i mitt minne ”Hej tjejen, jag antar att det 
är över nu och vill att du ska veta att du fattade rätt beslut” 
varpå jag svarade ”Jag vet att det va rätt men det känns inte så 
just nu och tårarna vill aldrig ta slut”. Svaret jag fick var för 
mig just då helt underbart! Det kunde ha tolkats fel men jag 
visste att det levererades från en hundförare som visste hur 
det är att sörja sin vän. Svaret var helt enkelt ”Gråt du tjejen 
och innan du har gråtit klart har han redan satt på sin 4:e tik i 
hundhimlen”. Det fick mig att le mitt uppe i min sorg. 

Min sorg?
Det är lätt att glömma att det ofta finns fler som sörjer våra 
hundar. Det är lättare att acceptera att ens vän får somna in 
då han/hon har ont och man innerst inne vet att man gör en 
välgärning som är vår skyldighet som hundförare men kom-
mer vi till den dag då vi måste berätta för barnen hemma att 
deras lilla gosegris måste flytta! Barn anpassar sig och kom-

mer över säger en del och visst gör dom det MEN för min 
egen del har jag aldrig känt mig så liten som människa som 
när jag visste att JAG kommer vara den person som förorsa-
kar en 11-årig tjej hennes första hjärtesorg! Hon som älskade 
Phaspen över allt annat och den känslan var besvarad. Dom 
har vuxit upp tillsammans och han var hennes allt! Djur och 
barn kan få speciella band som verkligen syns och dom två 
stod varandra när på något sätt. Visst är det en del av vårt yr-
kesval och visst är det något som familjen får vara inställd på 
men det gör inte saken lättare. Jag frågade mig själv ÄR DET 
VÄRT att krossa hennes hjärta bara för mitt jobb?

Glädjen och stoltheten över att vara hundförare vändes till 
frågor som Är det värt det här? Hur mycket är det värt för mig 
att trivas på jobbet och göra det jag tycker så mycket om när 
det även påverkar både mig själv och mina närmaste i den 
grad som det gör? Man köper en valp, hoppas på att röntgen 
vid 1år ålder går bra, L-testet går vägen OCH att det sen hål-
ler ända tills det är dags att pensionera hunden.

Det kanske anses som mesigt och lite blödigt att sörja sin 
vän som man umgåtts med i stort sett dygnet runt under ett 
par år eftersom vi alla VET att det bara är ett ”arbetsverk-
tyg”. Vi VET ju om vad det innebär att vara hundförare MEN 
många av oss är mesiga och blödiga för det tär på oss när vi 
kommer till vägs ände och måste skiljas från våra vänner! 

Är det verkligen värt att lägga ner all denna tid, allt enga-
gemang och alla känslor i en hund som vi ändå bara har en 
förhållandevis kort tid? Är det verkligen värt att ta in en hund 
i familjens liv med risk för att våra barn knyter an till hunden 
bara för att sen få se den försvinna? 

För min egen del blir svaret i slutänden: Ja det är värt det 
MEN det innebär inte att jag går oberörd från dom hundar 
jag haft. Varje ny hund får en speciell plats i mitt hjärta men 
det gör ändå lika ont när man måste skiljas från sin vän! Det 
kanske gör mig till lite mesig och blödig men det kan jag bära 
med stolthet för jag tycker att min bäste vän och kollega är 
värd en och annan liten tår när vi skiljs åt på ett eller annat 
sätt!

Nu finns en ny hund i familjen och vi får se vad framtiden 
har att ge. Kanske blir det hon som kommer att skriva i nästa 
nummer eller så får jag återigen ställa mig frågan: Är det värt 
det?

”Phaspens fd Matte”

Phaspen
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Årets Polishund 2010

Juryn har särskilt beaktat det stora enga-
gemang som patrullen visat vid en mängd 
tjänsteuppdrag. Särskilt anmärkningsvärt 
är den initiativförmåga och mod patrullen, 
trots sin korta tjänstgöringstid, visade då ett 
vanligt spåruppdrag övergick i direkt livräd-
dande åtgärder. Utöver detta har patrullen vi-
sat stor bredd och hög kompetens på utförda 
uppdrag av skilda slag.

Patrullen i fråga, ja den består av duon Charlotte Glatter och 
Trönderjyckens Arrak. Tillsammans jobbar de i polismyndig-
heten i Västmanlands län. Den 18-19 december, bär det av till 
huvudstaden och Stora Stockholm utställningen där Arrak ska 
ta emot utmärkelsen Årets Polishund.

När Polishunden ringer upp för att gratulera och få en ”se-
gerintervju” är Charlotte fortfarande strålande glad, men inte 
riktigt lika känslosam som när Håkan Wall från Rikskriminal-
polisen tidigare ringde för att lämna det glada beskedet.

-Eftersom jag är en känslomänniska började jag gråta, be-
rättar Charlotte.

Dramatisk händelse
I såväl dagspress som på polisens och kennelklubbens nät-
sidor kan man läsa om det rutinmässiga uppdraget som för-
vandlas till en mycket dramatisk händelse. En kombination av 
Arrkas envishet och Charlottes handlingsförmåga och stora 
mod, leder till att en ung kille kan räddas från en tämligen 
säker drunkningsdöd. 

Det är i slutet av ett annars händelselöst nattpass i somras, 
som Charlotte sitter framför datorskärmen på polisstationen i 
Köping. Då kommer ett anrop gällande en ungdomsfest i cen-
trala Arboga som har spårat ut.

- Det är ju egentligen inget direkt hundjobb, säger Char-
lotte, men de andra patrullerna är på annat håll och jag har 
närmast.

När Charlotte kommer fram möts hon av ett gäng berusade 
gymnasieungdomar. Två killar har råkat i handgemäng med 
varandra. Den ena av dem utpekas som den som startat bråket 
och när han sliter sig loss och springer sin väg känner Char-
lotte att det är viktigt att få tag i honom.

Hoppar i vattnet
- Arrak får genast upp flyktspåret som leder direkt ner till den 
strömma, breda och bitvis djupa Arbogaån, berättar Charlotte. 
Vi kommer fram till ett staket som Arrak vill över. Jag lyfter 
honom och vi hamnar på en smal avsatts ovanför ån.

Charlottes tanke är att killen fortsatt, antingen åt det ena 
eller det andra hållet, längs kanten. Men Arrak är inte längre 
intresserad av att spåra utan vindar envist ut mot vattnet. 

-Jag spanar utåt, förklarar Charlotte. Men jag kan inte se 
någon. Samtidigt kommer det en morgonpigg man på en bro 
en liten bit bort. Jag ropar och frågar om han har sett någon, 
men det har han inte. Då får jag plötsligt se några fingrar som 
sticker upp ur vattnet nästan under bron. Handen försvinner 
under ytan för att dyka upp igen.

Nu händer allt snabbt. Charlotte tar raskt av sig sitt bälte 
och lämnar över det till räddningstjänstens insatsledare som 
hunnit fram till platsen. Några sekunder senare hoppar först 
hon och sedan Arrak i vattnet.

-Jag lyckas som tur var få tag i honom innan det är försent, 
säger Charlotte. Att sedan få upp honom på land är inte helt 
enkelt eftersom det är ett par tre meter från avsatsen ner till 
vattenytan. Men till sist går det.

Arrak - en cool kille
Arrak är Charlottes första tjänstehund och hon fick honom 
strax innan hon gick grundkursen på våren 2008. Innan han 
kom till henne jobbade han som väktarhund. Hon beskriver 
honom som en ganska cool kille vars främsta styrka är att kan 
fokusera så otroligt bra på sina arbetsuppgifter. Han är för öv-
rigt en rejäl hund som kan bli riktigt arg när det behövs, och 
det gör det med jämna mellanrum när de tjänstgör vid bandy- 
eller fotbollskommenderingar. 

- Egentligen finns det bara en sak som kan få honom rädd 
och orolig, skrattar Charlotte, skalbaggar. Om de är stora, 
svarta och blanka, ja då blir det riktigt jobbigt.

Polishunden vill avslutningsvis ännu en gång gratulera 
Charlotte och Arrak och önska dem lycka till framöver.

Text: Catarina Håkansson • Foto: David Hårseth

Grattis till
team Charlotte och Arrak
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Årets Polishund 2010

Sexårige schäferhanen Arrak har valts till Årets Polishund 
2010. Arrak kommer från Trönderjyckens kennel i Sörm-
land och tjänstgör vid polismyndigheten i Västmanlands län 

tillsammans med sin förare polisinspektör Charlotte Glatter, 
32. Arrak och Charlotte får utmärkelsen Årets Polishund för 
bland annat en livräddande insats i somras samt det stora 
engagemang ekipaget visat vid en mängd ingripanden under 
året.

Arrak tjänstgjorde som väktarhund innan han kom till poli-
sen där han nu arbetar som vanlig patrullhund samt med nar-
kotikasök. Arraks fina näsa är hans styrka som polishund

tillsammans med ett bra temperament.
– Han har en bra motor men är ändå lugn och samlad och 

han är uthållig, till exempel vid narkotikasök, säger Charlotte.
Arrak uppskattar allt som handlar om att arbeta med näsan, 

som spårning och narkotikasök, och det gör även Charlotte, 
som tycker att traditionellt polisarbete som att spåra tjuvar är 
det roligaste på jobbet.

Ett särskilt minnesvärt ingripande var då Arrak spårade en 
ung man från brottsplatsen ner till Arbogaån. Arrak ville över 
det staket som låg mellan dem och ån och vidare ner i vattnet.

Charlotte såg först ingenting i vattnet men upptäckte sedan 
tre fingrar som stack upp ur vattnet 75 meter längre bort. Utan 
att tveka kastade hon sig i vattnet med Arrak simmandes strax 
bakom. Charlotte lyckades få upp den unge mannen som där-
efter greps och fördes till sjukhus.

– Hade det inte varit för Arraks envisa markerande hade 
mannen troligen drunknat, säger Charlotte.

– Man blir ödmjuk inför hunden efter sådana händelser och 
lär sig att lita på hundens instinkter, avslutar Charlotte.

Juryn, bestående av Håkan Wall, Rikskriminalpolisen, Brith 
Andersson, Svenska Kennelklubben och Kenneth Eriksson 
från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets 
Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat det stora engagemang som pa-
trullen visat vid en mängd tjänsteuppdrag. Särskilt anmärk-
ningsvärt är den initiativförmåga och mod patrullen, trots 
sin korta tjänstgöringstid, visade då ett vanligt spåruppdrag 
övergick i direkt livräddande åtgärder. Utöver detta har pa-
trullen visat stor bredd och hög kompetens på utförda upp-
drag av skilda slag.

Polishunden Arrak och hans förare Charlotte Glatter kan 
ses på Stockholm Hundmässa den 18–19 december på Stock-
holmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen den 18 
december.

Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Charlotte 
Glatter och ett smaskigt ben till Arrak.

MEDDELANDE  •  PRESSMEDDELANDE  •  PRESSMEDDELANDE  •  PRESSMEDDELANDE  •  PRESS

Arrak är Årets Polishund

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig: Hans Rosenberg Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se
Hemsida: www.skk.seFotograf: Johan Frick-Meijer
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Martin och Riki

Att tillsammans med sin 
hund hitta en försvunnen 
person måste vara något av 
det bästa en hundförare kan 
vara med om. Men det är in-
te alla förunnat. Några job-
bar flera år, utan att ens få 
möjligheten att försöka. För 
andra, som Martin Asplund 
och hans Jebas T-Riki har det 
snarare blivit något av en 
god vana.

-Vi har haft tur, säger Mar-
tin ödmjukt, men Polishun-
den vill mena något annat. 
Att leta reda på fyra personer 
under loppet av åtta må-
nader, kan knappast bara 
handla om tur. Om det dess-
utom är med en hund som 
varit i tjänst i knappt ett år, 
ja då måste det också finnas 
en hel del skicklighet med i 
spelet.

De håller ställningarna längst i öster, 
Jebas T-Riki och husse Martin Asplund. 
De tillhör myndigheten i Norrbottens 
län och är tillsammans med 13 andra 
ordningspoliser stationerade i Hapar-
anda, längst in i Bottenviken. De har 
fem mil till närmsta hundförarkollega i 
Kalix och 12 mil till veckans återkom-
mande hundträning i Luleå. 

-Det är lugnt, säger Martin. Det är 
värt varenda kilometer att få träffas och 
träna tillsammans.

Martin som snart kan fira 20-årsjubi-

leum som polis, utbildade sig till hund-
förare 2002. Riki, som för övrigt bety-
der styrka på japanska, är Martins andra 
tjänstehund och han kom till familjen 
Asplund när han var åtta veckor.

Rejäl med stor arbetslust
L-testen gjordes när Riki var nästan på 
dagen 18 månader och så gott som di-
rekt därefter tog Martin honom i tjänst. 
Det var i oktober för ett år sedan. Mar-
tin beskriver sin hund som en ganska 
rejäl hane som när han växt till sig och 
musklat på sig nog kommer att hålla en 
matchvikt på runt 40 kilo.

-Han är livlig och har stor motor, 
fortsätter Martin. Han är mycket social 
och gillar verkligen människor, speciellt 
barn. Till hans goda egenskaper hör 
också en stor dos av arbetslust, framför 
allt vad det gäller näsarbete.

Det sistnämnda har alltså redan gett 
fantastiska resultat. Inte bara en, utan 
fyra gånger under 2010, har det lett till 
att Martin och Riki hittat försvunna per-
soner. Först tänkte vi välja ut och skriva 

om en av dem, men det var så svårt. Så 
här kommer alla, i kronologisk ordning, 
med början en sen och kall vinterkväll 
långt upp i norr.

Spår från trappan
-Det är i februari, det är vid elvatiden 
på kvällen och det är 20 grader kallt, 
minns Martin.

En medelålders kvinna har efter en 
dispyt med maken hastigt lämnat hem-
met i centrala Haparanda. 

Martin börjar med att prova om Riki 
får upp något spår från trappan och det 
blir träff direkt. Spåret går rakt genom 
tätorten, växelvis på snö och ren is. Ef-
tersom det är sent på kvällen är det inte 
mycket folk i rörelse, men ett par killar 
spelar landhockey på en gata.

-Jag ropar på dom och ber dom ställa 
sig vid kanten, berättar Martin. Sen kan 
vi bara passera förbi. Riki verkar inte 
ens lägga märke till att de står där.

Efter ett par kilometer fortsätter spå-
ret ut på en vandringsled. Här finns det 
inte längre någon gatubelysning utan 

Text: Catarina Håkansson • Foto: Maria Mörtberg och Elisabeth Hammami

Martin och Riki håller ställningarna
längst ut i öster
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Martin och Riki

det är riktigt mörkt. Då plötsligt stannar 
Riki upp och visar med en tydlig mar-
kering att han kommit till ”slutet”. Och 
mycket riktigt. Kvinnan ligger väl dold 
bakom en informationstavla och kan 
helt oskadd få skjuts hem igen.

Förhöjt intresse
Mitt i sommaren, i juli månad närmare 
bestämt, får Martin i uppdrag att åka ut 
till en gård på landet. Ägaren till fastig-
heten har varit försvunnen sedan en må-
nad tillbaka och såväl Martin som andra 
hundförarkollegor har tidigare letat i 
området vid upprepade tillfällen.

-Jag sätter på Riki söktecknet och 
inleder med ett närsök, berättar Martin. 
Efter bara ett litet tag ser jag att hunden 
visar förhöjt intresse vid en igenspikad 
dörr på baksidan av en ekonomibygg-
nad. Man kan inte säga att han gör nå-
gon markering, alltså börjar skälla eller 
så, men jag ser på honom att han har 
fått något i nosen.

En kollega med en kriminalsökhund 
har varit på plats så sent som kvällen 
innan, så jag ringer upp honom. Han 
bekräftar att även hans hund visat en 
viss nyfikenhet för den aktuella platsen. 

Nu kontaktar Martin undersöknings-
ledaren och ber om tillstånd för att få 
gå in i byggnaden. Först är denne lite 
tveksam eftersom lokalen redan är ge-
nomsökt, men han står på sig.

-Jag ringer till den försvunnes bror, 
som kommer och öppnar. På ett svårtill-
gängligt loft hittar jag sedan den avlidne 
mannen. Det finns inga misstankar om 
brott och även om det förstås är tråkigt 
att mannen är död, så är de anhöriga 
mycket tacksamma över att kunna få ett 
avslut.

Finsk bärplockare
Bara en månad senare är det dags igen. 

Den här gången är det en 60-årig finsk 
bärplockardam som förirrat sig på en 
skärgårdsö i Bottenviken. Efter tre 
timmars sökande och ropande på egen 
hand, larmar den orolige mannen.

-Vi får ”lift” ut till ön av kustbevak-
ningen, säger Martin. Resan tar väl lite 
drygt en halv timme och det blir lite 
dividerande om var vi lämpligast ska 
lägga till. Till sist bestämmer vi oss för 
en brygga som hör till en sommarstuga. 

Väl komna i land hoppar Riki direkt 
ner i vattnet och börja simma utåt.

-Jag blir lite lätt irriterad på honom 
erkänner Martin. Han är tokig med vat-
ten men jag tycker ju inte vi har tid med 
att leka just nu.

Riki kommer motvilligt upp på land, 
men rusar sedan ut i vattnet och simmar 
ännu längre ut. Sen sträcker han rejält 
på halsen och vädrar i luften. Då sneglar 
Martin ut mot en udde som ligger cirka 
300 meter bort. Då får han syn på en 
person som frenetiskt viftar. Visst är det 
den försvunna damen som lättad kan 
återförenas med sin tacksamma make.

30 mil enkel resa
Den fjärde september kommer nästa 
uppdrag. En dement kvinna i 70-årsål-

dern har varit borta i 15 timmar. Martin 
sätter sig i bilen och kör  mil till Gäl-
livare i norra Lappland. Det tar en stund 
och när han är framme har det hunnit 
bli kolsvart. 

-Hennes man berättar för oss att hon 
ofta är ute och promenerar på skogsvä-
garna nära bostaden, förklarar Martin. 
Vi börjar med att köra och leta med bi-
len, men ser inte en skymt av henne. 

I området finns en blöt och risig stig 
men där tror inte mannen att hon har 
gått. Men jag tar ändå Riki med mig 
och går längs stigen.

Efter någon kilometer visar Riki en 
vindmarkering. Martin låter honom gå 
iväg och han försvinner ut i terrängen. 
Snart hörs det första skallet.

-Jag springer ut kanske 100 meter och 
där ”vallar” Riki som bäst damen som 
hela tiden är i rörelse, beskriver Martin. 
På frågan om hur det är, svarar hon att 
det bra, lite kallt bara. Vilse är hon ab-
solut inte. Sen undrar hon om vi är ute 
och tränar.

Avslutningsvis vill Polishunden passa 
på att gratulera Marin och hans Riki, en 
hund som han med all sannolikhet kom-
mer att ha mycket glädje och nytta av 
under många år framöver.

Martin och Riki håller ställningarna
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