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Att ta på sig ett mästerskap med kort var-
sel tyder på ett engagemang och en vilja 
som är beundransvärd. Vi fick problem 
med arrangemanget av narkotika-SM 
2012. Våra vänner i Stockholm tog, efter 
mycket kort betänketid, på sig uppdraget 
att rädda tävlingsverksamheten i denna 
del. Jag kan bara uttrycka mitt, och styrel-
sens, uppriktiga tack för detta. Att sedan 
arrangemanget, som sådant, blev lyckat 
blev som man uttrycker det ”grädden på 
moset”.

Jag vill påminna om att vi på årsmötet 
enades om att synpunkter på det nya täv-
lingsprogrammet skulle vara Kenneth till-

handa senast 12-12-01. Det har inte precis 
haglat in och vi förlänger därför till 2012-
12-15. Vi kommer därefter att anse att det 
inte finns några övergripande synpunkter 
och arbetsgruppen ges i uppdrag att ar-
beta fram ett färdigt förslag till förbunds-
rådet. Givetvis har vi efter bästa förmåga 
noterat vad som framkom på årsmötet 
och tar hänsyn till detta. 

Med förhoppning om en 
vit Jul.

Lars Lindgren
Ordförande

om en 

n
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Gubbe på stubbe
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Gubbe på stubbe

Text: Catarina Håkansson • Foto: Monika Olsson
Illustration: Robban Carlsson

Anders Olsson

Egentligen var inte polis mitt första yrkesval. Jag var och 

är väldigt idrottsintresserad, framför allt av alla former av 

skidåkning. Men när jag inte kom in på GIH, Gymnastik och 

idrottshögskolan, så gick jag in på polisstationen i Mora och 

på den vägen är det.

Min praktiktjänstgöring gjorde jag alltså på hemmabana, i 

Faluns polisdistrikt, som det hette på den tiden. Numera lyder 

vi ju under myndigheten i Dalarna. Under 70- och 80-talet var 

det i princip bara skidåkning som stod på programmet utanför 

jobbet. (Polishunden kan berätta att intresset för utförsåkning 

gått i arv. Båda Anders söner är i dag professionella skidåkare 

i absolut världsklass.) 

Min, eller rättare sagt familjens första hund var en schä-

ferhane, Chall, från hundskolan i Sollefteå. Tanken var att vi 

bara skulle vara fodervärdar, men när han inte klarade testerna 

fick vi köpa honom för en symbolisk summa. Det var en 

trevlig hund som i princip bara hade en enda tallang, att spela 

ishockey. Med honom gick jag också ett par kurser på bruks-

hundklubben.

1991 undrade några kollegor om jag kunde tänka mig att bli 

hundförare, och det kunde jag absolut. Chall fick flytta hem 

till mamma och pappa och jag fick med mig min första tjäns-

tehund, Zorro, till grundkursen.

Zorro var tre år gammal och hade levt ett ganska tufft liv. 

När min fru fick se honom första gången kunde hon konsta-

tera att det var ”den fulaste hunden hon sett” Med honom har 

jag många roliga minnen. Vårt allra första jobb efter avslutad 

kurs var att åka till en nerlagd järnvägsbro, där några grabbar 

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson, som är utbildad 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

När han som 23-åring sökte till polishögsko-
lan fick han på intervjun två mycket viktiga 
frågor. På den första, om han kunde tänka 
sig att jobba övertid, svarade han, JA. På 
den andra, om han hade extrema politiska 
åsikter, svarade han, NEJ. Efter att man se-
dan slagit fast att han kunde såväl prata 
som skriva på begriplig svenska, och att både 
hans far och hans farfar var ”rediga män-
niskor”, så var det hela klart. 

Efter tiden i Stockholm fick han göra sin 

praktik på hemmaplan, vilket var viktigt med 
tanke på hans parallella idrottskarriär som 
skidåkare, både på längden och på tvären. 
Hemma i byrålådan ligger bland annat en 
guldmedalj från Polis EM. Vår nästa gubbe 
är en riktig dalmas med många strängar på 
sin lyra. Förutom jobbet som hundförare är 
han alpin ungdomstränare i Mora IK. Famil-
jens skogsbruk tar också sin beskärda del av 
Anders Olssons fritid. På plats i traktorn finns 
alltid hans nuvarande tjänstehund, Jeth
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roade sig med att kasta sten på bilarna som körde förbi ned-

anför. När de fick syn på oss tog de genast till flykten, på en 

dressin. 

En dressin stod kvar och med Zorro framför mig i spårsele 

och lina följde vi efter. Man kan bokstavligt säga att vi var 

”på spåret”. Efter någon kilometer kastade killarna sitt fordon 

och sprang till skogs. Men de fångades raskt in och fick följa 

med och förklara sig för sina föräldrar.

Ett annat minnesvärt jobb med Zorro var ett eftersök. Det 

var en kväll i början på augusti och jag hade druckit en öl 

eller två och slöade på soffan efter en hel dag i bärskogen. 

Då ringde telefonen, en äldre man hade försvunnit. Jag blev 

upphämtad av kollegor och vi åkte ut till oroliga anhöriga. 

De pekade ut den riktning de trodde han hade gått och vis av 

erfarenhet gick jag åt motsatta hållet.

Efter ett tag kom vi till en stor myr och Zorro vindade re-

jält. Förts trodde jag att det var älg han hade i näsan, men jag 

följde med och efter kanske en kvart hittade vi mannen. Han 

hade råkade ut för en hjärnblödning och var kall och blöt. 

Men det värsta var att han nästan var helt uppäten av mygg.

Nu gick det bra. Han kom under läkarvård och piggnade 

till. Zorro var en duktig spår – och sökhund men jag tyckte att 

han saknade en del motor. Så när han var sju år fick han gå i 

lite för tidig pension.

Min nästa tjänstehund hette Aramis och honom hämtade jag 

på djursjukhuset i Strömsholm dit han kommit för att avlivas. 

När han var runt nio år blev han dålig i bakkärran. Vid ett av 

våra sista pass tillsammans spårade vi efter en inbrottstjuv 

som lämnat sin bil och sprungit till skogs. Efter kanske 40 mi-

nuters spårande märkte jag att vi var på väg mot Orsa tätort. 

Jag såg busen framför oss och bestämde mig för att skicka 

hunden. Aramis fångade honom i armen och jag kunde när jag 

kom fram, ta hand om en väska med bytet, 25 000 kronor.

Nu har vi hunnit till mitten av 2000-talet, närmare bestämt 

2005. Då får jag ett trevligt telefonsamtal från kollegan Bengt 

Ljunglöf, som erbjuder mig sin trevlige mallehane Leianns 

Max. Det blir ett riktigt lyft. Max passar kanske inte riktigt 

som SM-hund, men för mig är han perfekt. Han har hög 

arbetslust, mycket kamplust och en hel del skärpa. Det sist-

nämnda kom väl till pass, bland 

annat vid en ishockeykommende-

ring där hemmalaget Leksand tog 

emot Hammarby.

Jag gick ut för att kolla till 

hundarna när jag upptäckte att en 

kille höll på att lufta däcket på 

polisbilen. Jag undrade förståss 

vad han sysslade med. Då sprang 

han in i hallen och hämtade hela 

Hammarbyklacken. Sen blev det 

rejält tumult. Det tog säkert en 

timme innan vi hade läget under 

kontroll. Gissa om Max var i sitt 

esse.

Förutom att samtliga av mina 

hundar varit patrullhundar, har de också varit utbildade för 

narkotika samt fjällräddning med lavinsök. Som tur är går det 

sällan några laviner, men att folk kommer bort på fjället är 

inte ovanligt.

Max blev nästan tio år och var i tjänst hela tiden. Då blev 

jag uppringd på nytt, den här gången är det Göran Lundström 

i Karlsborg som via Jerker vet om en trevlig SBK-hund som 

ska omplaceras. Jag åker ner till Skåne och med mig hem har 

jag en riktig pärla som heter Jeth. Jag har haft honom i ett och 

ett halvt år nu och vi trivs jättebra tillsammans. Det är en här-

lig hund som redan när jag fick honom var väl utbildad i både 

spår, sök och skydd. Tyvärr fick han lite problem med ryggen, 

men med mycket fysträning i obanad terräng, har han just nu i 

alla fall inga problem. 

Nästa vecka fyller jag 59 så det är ju några år fram till pen-

sion. Jag har ett bra schema som gör att jag slipper jobba så 

många nätter och då bara fram till klockan fyra på morgonen. 

Om det blir någon ytterligare hund efter Jeth återstår att se, 

jag hoppas han hänger med ett par år till, minst.

Gubbe på stubbe
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Inbjudan Polishund SM 2013

Tävlingarna kommer att äga rum på 
Hällåsens idrottsplats som är en mu-
litsportarena med både fotboll, friidrott 
och bandy.

Boende kommer att ske både på när-
belägna nedlagda flygflottiljen, F15 
samt i husvagnar, uppställda på täv-
lingsplatsen.

Tävlingarna kommer att gå i famil-
jens tecken och alla tävlande kommer 
att ha möjlighet att bada gratis i badhu-
set på tävlingsplatsen.

Under helgen kommer polisen till-
sammans med övriga blåljusorganisa-
tioner att visa upp sina fordon. I dags-

läget planeras även för ponnyridning, 
fallskärmshoppningsuppvisning samt 
eventuellt besök av monstertruckar.

Vi ser fram emot att få träffa alla täv-
lingssugna tillsammans med era famil-
jer och hoppas på en trevlig helg med 
vackert väder.

Officiell inbjudan med boendeanmä-
lan, kostnader o.s.v kommer i polis-
hunden under våren. Vi vädjar till alla 
att anmäla sig i tid för att underlätta 
vår planering.

Väl mött !

Hundförarna i Gävleborg

Hundförarna i Gävleborg vill passa på att hälsa alla välkom-
na till Hälsingland och den mysiga kuststaden Söderhamn 
där nästa års Polishund SM kommer att gå av stapeln.

Inbjudan 5-8 september

Polishund
SM 2013
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Inbjudan Polishund SM 2013
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Inbjudan Polishund SM 2013
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Inbjudan SM 2013
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Triathlon med hund

Text: Bengt Ljunglöf • Foto: Anette Bergström och Magda Brewid

Uthållighetsidrott
med tre delgrenar

Lördagen den 15 september samlas ett gäng 
glada hundentusiaster för att medverka i 
någonting som aldrig gjorts förut, nämligen 
Triathlon med hund. Vädret slår om och 
sensommarsolen ler från klar himmel. Glada 
tillrop ljuder över skogarna vid Bommerviks 
kursgård i Nykvarn.

I tävlingsstartfältet finns två polishundförare, Rolf Blomberg 

samt Stefan Englund båda från hundenheten Stockholm

Förberedelserna inför den stora dagen har pågått ett bra tag. 

Några av deltagarna har med hjälp av sponsring från Agardhs 

Hundsport, till och med fått individuella, specialsydda trä-

ningsprogram, för att kunna ge hundarna bästa möjliga förut-

sättningar.

Initiativtagaren till eventet är Britta Agardh och hon jobbar 

som hundfysioterapeut. Hon arbetar inte bara med att rehabi-

Vinnarlaget, med det passande namnet ”Vinnarna”.
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Triathlon med hund

litera hundar utan även med att konditionsträna och förebygga 

skador hos hundar.

– Triathlon är ett ypperligt tillfälle att träna tillsammans 

med sin hund. Den här sporten gynnar inte bara hunden utan 

även hundägaren. Vi underskattar många gånger hundens 

förmåga till att kunna prestera och det här är verkligen ett sätt 

att visa hur otrolig återhämtningsförmåga hundarna har, säger 

hon.

Triathlon med hund
Triathlon med hund är en uthållighetsidrott där momenten 

simning, cykling och löpning utförs i en följd. Sporten är 

allsidig, omväxlande och utmanande. Detta är en modern livs-

stilsidrott som kännetecknas av fart, styrka och uthållighet 

både hos hunden och hundägaren.

Det är en sport för alla, inte bara elitidrottare utan även 

motionärer.

Triathlon med hund arrangerades för första gången i Sve-

rige som en motionstävling denna dag. I varje lag deltog tre 

ekipage som simmade, cyklade och sprang de olika sträck-

orna i en följd tillsammans med sin hund.

Den första grenen är simning. Alla hundar ska ha flytväst 

på sig under simningen och ska vara kopplade under hela 

motionstävlingen. Hunden och hundföraren ska sedan ta sig 

så snabbt som möjligt ut i vattnat och runda en boj som ligger 

förankrad cirka 50 meter ut i vattnet och tillbaka. Därefter ska 

de upp på land igen och direkt vidare till nästa gren som är 

cykling tillsammans med hunden.

Här kastar sig hundföraren raskt upp på cykeln efter even-

tuellt klädombyte och trampar iväg för att avverka en kuperad 

sträcka på cirka 3 kilometer. Hunden sitter lämpligast fast i 

expander och bär nomesele. Motionstävlingen avslutas med 

att hunden och hundföraren springer sista sträcka på cirka 1 

kilometer innan de växlar till nästa deltagare i laget.

Utrustning
Den utrustning man behöver är:

Flytväst till hunden. Midjebälte till hundföraren med ex-

pander och nomesele till hunden. En mountainbike med bra 

bromsar. Ett par rejäla löparskor.

Innan man anmäler sig bör man tänka på att lägga upp ett trä-

ningsprogram både för dig själv och för hunden i god tid innan 

motionstävlingen så att ni är riktigt förberedda. Träna de olika 

disciplinerna var för sig och sätt ihop det hela ett par veckor 

innan start. Är ni osäkra så ta kontakt med en fysioterapeut eller 

veterinär så får du hjälp att lägga upp träningsprogram. 
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Triathlon med hund

Årets deltagare/vinnare 2012
1:a plats. Lag ”Vinnarna” med segertiden 50:24
Roffe Blomberg Totaltid: 15:38
Simning: 2:40 Cykling: 8:41 Löpning: 4:17

Erik Karlsson Totaltid: 17:27
Simning: 3:18 Cykling: 9:44 Löpning: 4:31

Stefan Englund Totaltid: 17:19
Simning: 3:25 Cykling: 10:00 Löpning: 3:56

2:a plats. Lag ”Agardhs Hundsport Elit”. Totaltid: 57:30
Anette Bergström Totaltid: 21:16

Simning: 2:52 Cykling: 11:38 Löpning: 6:46

Magnus Bergström Totaltid: 17:41
Simning: 3:46 Cykling: 9:43 Löpning: 4:12

Johan Blomberg Totaltid: 18:33
Simning: 3:37 Cykling: 10:20 Löpning: 4:36

3:e plats. Lag ”Byrackorna”. Totaltid: 1:14:28
Madelene Andersson-Neo Totaltid: 23:35
Simning: 3:00 Cykling: 13:55 Löpning: 7:30

Emelie Johansson Totaltid: 23:05

Simning: 7:40 Cykling: 11:35 Löpning: 5:50

Anita Andersson Totaltid: 27:48
Simning: 5:44 Cykling: 17:38 Löpning: 4:26

4:e plats. Lag ” Den onde, den gode, den fule”. Tot.tid: 1:18:29
Marie Winberg Totaltid: 25:32
Simning:4:00 Cykling: 14:15 Löpning: 7:17

Hans Ekström Totaltid: 21:08
Simning: 6:42 Cykling: 8:31 Löpning: 5:55

Rose-Marie Andersson Totaltid: 31:49
Simning: 3:50 Cykling: 14:30 Löpning: 13:29

Vi vill tacka Britta att hon tog initiativet till tävlingen. Rela-

tionen till hunden samt konditionen blir bättre ju mera allsidig 

träning vi kan genomföra. 

Jag som skriver skulle också varit med, men en fotleds-

skada satte tyvärr stopp för det hela. Men nästa gång kör vi…

www.agardhshundsport.se
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Triathlon med hundiathlon med hund
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Triathlon med hund



KILLING 
YOUR 
DARLINGS

Hjalmarson & Högberg
Johannesgränd 1 · 111 30 Stockholm · Tel: 0706 59 72 84

www.hohforlag.se

Ett äldre par försvinner och det dröjer månader 
innan de saknas av någon. Chefen för länskrimi-
nalen i Borås får ärendet på sitt bord och efter 
ett ett par dagars sökande med hundar i skogarna 
växlar polisen fokus; från försvinnande till miss-
tanke om brott. En vilsen ung man blir tidigt 
intressant. Men det som verkar vara den mest 
självklara sanningen är bara det som någon vill att 
vi ska se.

Och utan döda kroppar blir det inget mord.

Lena Matthijs är polisöverintendent och tjänstgör som biträ-
dande operativ chef i polismyndigheten i Västra Götaland med 
sin arbetsplats i Göteborg. Med tjugoåtta år inom polisverksam-
heten och en juristexamen från Lund, har hon en rik erfarenhet 
att ösa ur när hon skriver sina berättelser om Boråspolisen Hasse 
Nelander-Wein och hans kolleger.

Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

PRIS
60 KR

+ PORTO

Köp boken  

från förlaget

info@hohforlag.se

 UTKOMMER 
I  NOVEMBER
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Lästips



15PO L I S H U N D E N 5 -  2012

Nordiskt brandhundseminarium 2012

Text och foto: Roger Zetterberg - Polismyndigheten i Uppsala

Fångarna på fortet
i Karlskrona

Förväntansfulla anlände vi till Karlskrona för 
årets brandhundseminarium som i år gick 
av stapeln i Bernt-Gunnar Karlssons revir. På 
polisstationen togs vi emot av B-G och Anders 
Johansson bara för att direkt slussas ned till 
marinens område och i en ombyggd land-
stigningsbåt forslas ut till Kungsholms fort, en 
utpost i Karlskronas inlopp.

Seminarieplatserna roterar mellan de nordiska länderna och i 

år var det Sveriges tur att hålla i trådarna. Brandhundsemina-

riet var därmed ett uppdrag för Polishundskolan i Karlsborg 

att anordna, då det är en nordisk angelägenhet. Men Bernt-

Gunnar Karlsson, hundbefäl i Blekinge, hade i ett svagt ögon-

blick övertalats och sagt ja till att arrangera evenemanget, så 

pressen att göra ett intressant och givande seminarium var 

tuff. 

Kanske var det därför han hade valt Kungsholms fort som 

plats. Alla har väl sett fångarna på fortet i TV4. Fort Boyard 

Brandhund får information om fortet av kommendanten, Lennart Larsson, för Marinen.
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Nordiskt brandhundseminarium 2012
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Nordiskt brandhundseminarium 2012

Hela gänget: fr.v.: Björn från Norge, Ingemar Hagelin, Gävle, Anders och B-G, Blekinge, Roger Zetterberg, Uppsala, Harald Gröndahl från Norge, 
Lars Ekström, Uppsala, Cathrin Sandgren, Västra Götaland och Jan Klausers hustru. Jan Klauser infälld i bilden.
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Nordiskt brandhundseminarium 2012

med Gunde Svahn och sjuuu nycklar. Att klaga var ju ingen 

idé och försöka ta sig därifrån var stört omöjligt. När vi var på 

plats, fick vi också en cell var, tack och lov bara för att sova 

i. Äventyren vi utsattes för kunde nog bara härledas till själv-

hushållningen, men den fungerade utmärkt genom Anders 

Johanssons överinseende.

Vi blev bara två lag, kan man säga. Vi svenskar mot två 

ensamma norrmän. Våra finska kollegor hade tidigt sagt att 

de inte kunde komma. Tyvärr meddelade danskarna dagarna 

innan detsamma. Men vi som var med under dagarna fick 

mycket till livs.

Direkt efter landstigningen samlades vi för lektioner ef-

ter en rundvandring på fortet.  Det var en redogörelse från 

samtliga deltagare om hur verksamheten bedrevs i respektive 

land och län. Många tips snappades upp och vi svenskar var 

nog litet avundsjuka på norrmännens system med att allt från 

brandprovtagning till resultat ligger under samma tak. Felkäl-

lorna minskas avsevärt när man finns på samma plats och 

slipper skicka dem.

Under andra dagen fick vi en förevisning av fortet. Kungs-

holms fort är en mycket intressant plats. Fortet är idag värl-

dens äldsta kontinuerligt befästa militäranläggning, då den 

har varit bemannad ända sedan 1600-talet. Kungsholms fort 

började byggas på order av Sveriges konung, Karl XI och 

skulle skydda örlogsstaden Karlskronas södra inlopp och dess 

skärgård. Karlskrona var då på tapeten att bli Sveriges hu-

vudstad. I juli 1680 var de första artilleripjäserna på plats och 

byggnationen var igång. 

Mellan år 1902 och år 2000 användes fortet som utbild-

ningsplats åt delar av Karlskrona kustartilleriregemente – 

KA2. Idag finns fortfarande militär verksamhet på fortet, men 

i mindre skala. Det finns möjlighet att få en guidad tur för den 

som gästar Karlskrona om man är intresserad.

Andra dagen drabbades vi på förmiddagen av ett strömav-

brott, så programmet skiftades snabbt om till brandsök för 

tjänstehundarna, som fick sig en duvning. Hundarna hade 

annars sitt boende på det makalöst fina hundstallet som finns 

på fortet. På eftermiddagen tog brandmästare Jan Klauser 

från Ängelholm kommandot och lärde oss en massa om 

grundläggande brandkunskap, brandteori, brandförlopp och 

olycksutredningar. Mot kvällningen förändrades han succesivt 

till vår egen fader Fouras. Hans gåtor var verkliga, då vi sat-

tes på prov genom att själva få läsa brandbilder, (så heter det 

när proffsen talar) vid fall när branden släckts. Eftersom vi 

först fick se resultatet av den aktuella branden genom både 

foton och film så kunde han sen visa facit genom att förklara: 

var startade den, vad hade orsakat branden och hur kunde 

man se det. Vi hade inte alltid rätt, men vi lärde oss mycket 

Harald och B-G tränar brandfarlig vätska.
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Nordiskt brandhundseminarium 2012

som vi har nytta av för vårt fortsatta arbete med hundarna 

på brandplatser. Jan är mycket kunnig och en av lärarna på 

kriminalteknikerutbildningen. Att sen Jan själv har haft en 

brandhärdshund, gjorde att han var väl förtrogen med vad vi 

sysslade med, så frågorna var många. På kvällen bjöds vi på 

en kamratafton med grillad korv och god stämning, innan det 

var dags att krypa till kojs.

På tredje och avslutande dag kom så landstigningsbåten på 

nytt och hämtade oss. På polisstationen stod Dan Granvik, 

utredare från Malmöpolisen, redo att berätta för oss om gry-

ningspyromanen som nu sitter inom lås och bom. En mycket 

intressant föreläsning om en mycket speciell person och hans 

brott. På eftermiddagen tog Björn Totting, brandingenjör från 

Malmö vid och vi fick åter lära oss mycket om hur bränder 

utvecklar sig och vad man kan och inte kan utläsa vid en 

brand. Vi fick på film se ett flertal bränder som anlagts på 

utbildningsplatsen i Revinge och dessutom sök med brand-

härdshunden från Halland.   

Sammanfattningsvis var vi alla mycket nöjda med och 

tacksamma för vad vi fått oss till livs under dagarna. Ett stort 

tack och en varm eloge till B-G och Anders, som fått till ett 

fantastiskt program.

Cathrin Sandgren, Västra Götaland söker brandfarlig vätska. För markering i småbåtshamnen.

Dan Granvik från Malmöpolisen, föreläste om gryningspyromanen.



20 PO L I S H U N D E N 5 -  2012

Nordiskt brandhundseminarium 2012

B-G och Anders 
spanar efter vår båt, 
marinens ombyggda 

landstigningsbåt.
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Nordiskt brandhundseminarium 2012
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Nordiskt brandhundseminarium 2012

Tjänstebil utrustad med egen tvättanläggning och avrinning från burarna.

Köksmästare Anders. Björn och B-G tränar brandfarlig vätska.
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Nordiskt brandhundseminarium 2012

Björn Totting från Malmöpolisen, föreläster.Tjänstebil utrustad för rengöring av hundar efter ett brandsök.

Rundvandring på fortet.
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Årets polishundar

Årets polishund 2012 blev inte en hund utan 
två. Kriminalsökhundarna Jurassic Izor och 
Jebas Puck, av rasen tysk schäferhund, deltog 
båda två i det svåra sökandet efter kvarlevor 
från flyghaveriet på Kebnekaise i mars och 
får därför dela på priset.

Att två hundar delar på utmärkelsen Årets polishund är 

mycket ovanligt men det var också en för polishundar mycket 

ovanlig händelse som motiverade till årets pris. Den 15 mars  

2012 förolyckades ett norskt Herkulesplan i Kebnekaisemas-

sivet. Planet, som var på väg mellan Norge och Kiruna, körde 

in i en bergvägg mellan Kebnekaises nord- och sydtopp.

När planet hade lokaliserats blev det polisens uppgift att 

söka efter kvarlevor och eventuella överlevande. Kriminal-

sökhundar, som är specialiserade på att hitta lik och kropps-

delar, kallades därför in. Området som skulle genomsökas var 

mycket brant och svårtillgängligt  och i vissa fall fick förare 

och hund firas ner från helikopter för att kunna genomföra sitt 

uppdrag. Sökandet försvårades också av att det fanns stora 

mängder flygbränsle i sökområdet och av kyla och svåra vä-

derförhållanden.

Trots de svåra förhållandena lyckades Izor och Puck till-

sammans med sina förare att genomföra uppdraget och fann 

kvarlevor efter samtliga fem besättningsmän på planet.

Juryns motivering
Juryn, bestående av Håkan Wall, Rikskriminalpolisen, Inger 

Svedin, Svenska Kennelklubben och Kenneth Eriksson från 

Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polis-

hund så här:

Under nomineringsperioden 2012 har en extraordinär hän-

delse inträffat, flyghaveriet på Kebnekaise den 15 mars, som 

juryn lagt stor vikt vid. Den aktuella händelsen är extremt 

ovanlig och ställer mycket stora krav på polisorganisationen i 

sin helhet.

Juryn har särskilt beaktat de båda hundarnas insatser vid det 

riskabla arbetet som utförts i det synnerligen svårtillgängliga 

Kebnekaisemassivet. De båda hundarna har tillsammans med 

sina förare arbetat under mycket svåra och extrema förhål-

landen under relativt lång tid. Huvuduppgiften för hundpatrul-

lerna har varit att söka efter mänskliga kvarlevor, vilket har 

inneburit fysiska och psykiska påfrestningar. Hundarnas insat-

ser har varit avgörande för identifieringsarbetet.

Träffa Izor och Puck på Stockholm Hundmässa
Polishundarna Izor och Puck samt deras förare Jörgen Modin 

och Karl-Erik Alatalo kan ses på Stockholm Hundmässa den 

15–16 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdel-

ningen är lördagen den 15 december. Priset är ett resestipen-

dium på 15 000 kronor till de båda förarna och ett smaskigt 

ben var till Izor och Puck.

DELANDE  •  PRESSMEDDELANDE  •  PRESSMEDDELANDE  •  PRESSMEDDELANDE  •  PRESS

Izor och Puck
är Årets Polishundar

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.se
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Favorit i repris

Text och foto: Fröken H.

Polishunden, gummi-
stöveldamen och jag

Denna artikel har vari publicerad i tidningen 
en gång tidigare, för några år sedan. Men då 
det tillkommer nya prenumeranter hela ti-
den, kan man ibland köra en liten repris.

Jag tänkte att jag skulle skriva några rader 
och berätta om en liten episod som inträffade 
för några år sedan. Som ni vet blir det allt 
mer vanligt att folk engagerar sig på olika sätt 
för att göra behjärtansvärda insatser för att 
hjälpa landets ordningsmakt. En del går sam-
man och vaktar sina och grannarnas hus, 
andra vaktar samma grannars tonåringar 
på fredagar och lördagar. Eftersom dessa ak-
tiviteter i huvudsak äger rum på nätterna, 
när jag sover, är detta uteslutet.

Som den goda och ansvarskännande medborgare man ju ändå 

är, så händer det däremot att jag ibland låter mig övertalas 

att hjälpa till att ”ligga figurant” till en av Blekingepolisens 

tjänstehundar.

För er som inte är bevandrade i ämnet kan man enkelt ut-

tryckt beskriva det hela som ett slags rollspel. Som figurant 

kan man i princip spela fyra olika roller, senildement åldring, 

vilsegången svampplockare, beväpnad rånare eller död. Jag 

brukar alltid få vara det sistnämnda.

Den här gången, som är ett slags genrep inför Nordiska 

Mästerskapen, ska jag för en gång skull få vara brottsling. För 

att det hela inte ska bli för farligt får jag däremot varken vara 

rånare eller beväpnad. Jag måste föreställa snattare. Först pro-

testerar jag och ville åtminstone få bli biltjuv, men det blir det 

inget av med, typiskt. Då tjurar jag en lång stund och tänker 

först inte vara med alls. 

Efter långa förhandlingar går de andra till sist med på, att 

jag ska kunna få ha en startpistol i fickan. Jag lovar på heder 

och samvete att inte visa den för Ann-Marie i kassan på Arnes 

Livs, där övningen ska inledas.

Övriga aktörer vid det här tillfället är: Tidigare nämnda 

polishund, som spelar sig själv. Hans husse, som spelar polis. 

Min man och två Vinslövsbor, som spelar träd.

För att ni inte ska bli helt uttråkade hoppar jag över själva 

snatteriet på Arnes Livs och flykten till ett på Västanåberget 

otillgängligt och avlägset skogsområde. Jag får en dryg halv-

timmes försprång och sen ska polisen och hans hund försöka 

hitta mig. Jag skall kanske passa på att nämna att han är iförd 

stålmunkorg. Ja hunden alltså, inte polisen.

Som ni förstår måste man vara snabb i både huvudet och 

fötterna för att kunna ha huvudrollen i ett drama som detta. 

Med just fötterna är det kanske lite si och så, men skallen är 

det i alla fall inget fel på. Medan jag hastar genom skogen 

med mitt ”byte” (en Twistpåse) kommer jag att tänka på byns 



26 PO L I S H U N D E N 5 -  2012

Favorit i repris

scoutkårs vindskydd som är beläget i området. Jag letar mig 

med viss möda dit och har turen att hitta en gammal grön pre-

senning som ligger instoppad under själva vindskyddet.

Jag hoppar smidigt, okej kravlar mig sedan upp på taket, 

där jag belåtet rullar in mig i presenningen. Nu var det bara 

att vänta och se om jag ska bli gripen. När jag ligger där på 

taket hör jag plötsligt att det knakar i buskarna. Först tror jag 

att det är något djur, typ älg, vildsvin, eller björn. Fatta att jag 

blir duktigt förvånad när det visar sig vara en för mig fullstän-

digt främmande människa. En dam med gröna gummistövlar. 

Nu kan man ju undra varför man skulle bli så förvånad över 

det. Men vindskyddet ligger som sagt långt från all ära och 

redlighet. Varken förr eller senare har jag någonsin träffat på 

någon där.

Eftersom jag alltså är hyfsat snabb i huvudet inser jag 

snabbt vad som kan hända om polishunden, som med mun-

korgen, inte är helt olik Hannibal Lector, skulle få för sig att 

det var damen, och inte jag, som ska infångas. Alltså öppnade 

jag lite försiktigt på presenningen och väser fram ett psssssst.

Damen stelnar till och vänder sig hastigt om. Det är så him-

la svårt att beskriva hennes ansiktsuttryck, när hon fick syn 

på mig där på taket. Ren och skär skräck och fasa låter lite 

tamt. När jag ser hur panikslagen den stackars människan är 

skyndar jag mig att berätta om Hannibal och twistpåsen och 

polisen och alltihop. Jag avslutar berättelsen med att betona 

att JAG ÄR INTE FARLIG.

Jag erkänner att jag nog själv är aningen uppjagad och att 

det som var tänkt som en lugnande förklaring snarare funger 
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Favorit i repris

tvärt om, tyvärr. Samtidigt hör jag i fjärran polisens karakte-

ristiska HÄÄÄÄRÅT, vilket oftast betyder att han inte längre 

har kontroll på sin hund.

Här gäller det att handla och det omgående. Det står helt 

klart att damen i fråga inte är kontaktbar. Som ni märker har 

detta på kort tid utvecklats till en nödsituation som kräver en 

snabb och koncis lösning. Först överväger jag att helt enkelt 

lyfta upp damen på taket, men med tanke på att hon nog inte 

skulle vara särskilt samarbetsvillig till detta får jag hitta på 

något bättre.

– HÄÄÄRÅÅÅT, hörs på nytt eka genom bokskogen, nu 

ännu närmre.

Då sliter jag i bästa Zeb Macahan stil upp startpistolen ur 

fickan, reser mig upp på knä och skriker:

– Om du inte omedelbart lämnar området, så skjuter jag!!!!
Jag säger bara, släng dig i väggen Carolina Klüft. Den här 

damen kan både springa och hoppa fortare, längre och högre. 

Snabbare än blixten forcerar hon en rejäl stenmur för att se-

dan spurta ner till Lillån, som hon utan minsta tvekan hoppar 

rakt över. Det sista jag någonsin ser av henne är de gröna 

gummistövlarna som försvinner bland granarna.

Jag har sånär hunnit snurra in mig i min presenning igen 

när polishunden kommer rusande. Han har fått korn på mig 

och börjar vrålskälla samtidigt som han försöker ta sig upp på 

mitt tak. En dryg kvart senare kommer polisen fram och det är 

så att säga ”game over”.

Nästa vecka spelar jag död.

Draghundsläger
2013-01-13 – 01-18, Långberget

Polisens Hundförarförbund

Hundförarförbundet och jag hälsar alla hjärtligt välkomna
till ett läger utöver det vanliga med snö, förhoppningsvis en
del sol samt en massa skidmil på Långberget.

Anmälan senast 2013-01-10 
Anmälan till Lars Bergström.
Group Wise
Lop/H, Göteborg
0702-87 31 58.
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Skriv i tidningen

Skriv i tidningen Polishunden!
Att skriva något på Facebook

eller Twitter är en baggis.

Att skriva något till Polishunden är
inte mycket svårare, men tar lite
längre tid. Det kan det vara värt.

Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?

• Hur ser en helt vanligt dag ut?

• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.

• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.

En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela, 

och gärna en bild eller två som relaterar till texten.

Glöm inte att bilder måste vara högupplösta

 och INTE får krympas ner i mailprogrammet.

Maila materialet till Lars Nordgren:

nordgren@sjobo.nu

Hälsningar

Lars Lindgren, ansvarig utgivare
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Slyngeln

Slyngeln slutar
som patrullhund

Det blev en kort karriär för mig som patrullhund. Jag har 

nämligen redan slutat efter typ 6 månader i en sån där fin 

blågul bil med blå lampor på taket. Det är inte mitt beslut! 

Just som jag tyckte att jag började fatta vad jobbet gick ut på 

va det tack o adjö. Jag är ju begåvad med en Matte som helt 

enkelt tyckte att de va dax att göra en karriärsväxling. Hon 

började tröttna på att bara åka runt och träffa ”mindre trevli-

ga” tvåbeningar, jag kan tyvärr inte skriva exakt dom ord hon 

använde sig av när hon förklarade hur hon menade. 

Nu har ju vi turen att arbeta i en stor myndighet där det 

finns mycket annat att välja på och eftersom Matte fortfarande 

vill jobba med hund - det betyder med MIG, så blev det så att 

hon satsade på att komma över till sökhund sidan. Jag ska inte 

sluta som polishund, jag ska bara göra om mig till en renod-

lad sökhund. Just nu går Matte en lång utbildning som inte 

involverar mig direkt.

Vi bor på ett ställe där tvåbeningarna verkar ha väldigt svårt 

att tvätta sina kläder! Det är fullt med grönklädda män-

niskor men deras kläder är helt fläckiga! Dom 

har färgat alla sina kläder så dom e helt 

färgade av både grått o grönt i alla nyanser! 

Dom enda som ser ut som man ska e Matte 

o hennes kollegor som har den vanliga blå 

färgen på kläderna. Jag bor i en hundgård un-

der dagarna. En stor egen gård med ett hus som 

ja kan gå in o ut i om jag vill - men de vill jag 

inte för det är en äcklig lucka som lixom smetar 

efter kroppen när man smiter in. Känns som om jag 

passerar en råttfälla varje gång o vem litar på en rått- fälla?

I gårdarna bredvid mig bor en schäfer som tillhör dom 

grönklädda o han bara skäller hela tiden, sen har jag en snygg 

goldenkille som mest bär runt på en toffel o morrpratar, en 

springer spaniel från Norge o sen e de en blandis mellan 

springer/forster om oxå e från Norge. Dom Norska hundarna 

har sina Hussar på samma utbildning som Matte.

Tanken e att nu ska Matte lära sig en massa om explosioner 

o prylar som jag inte fattar ett dugg av, sen ska jag få gå en 

kurs där jag får lära mig o leta efter sånt som kan flyga i luf-

ten. Jag har ju testat att söka efter vapen o sånt o de e himlans 

roligt! Tänk sen när jag har tränat mer o kan söka länge o 

noga. Det ska bli så kul även om jag kommer att sakna käns-

lan av att spåra efter en Filur eller spänningen att leta efter 

nån försvunnen tvåbening! Fast det där med att leta prylar e 

ju fantastiskt roligt så jag hoppas att jag klarar utbildningen. 

Min plan är så att om jag inte passar för att bli en sökhund så 

kommer jag att flytta till en annan hundförare som jag känner 

och återuppta mig karriär som patrullhund!

som inte 

väldigt svårt 

män-
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Dexter och Anders

Text och foto: Anders Söderlind

Dexters möte

med ett riktigt svin

Som vanligt denna söndagkväll i oktober 
gick vi på mini-bemanning i Stockholm. Inte 
ens mitt utsättningskaffe fick jag sörpla i mig 
ifred innan radion sökte mig för jobb. Passet 
fortsatte på det sättet, jobben avlöste varan-
dra och det var inte ens lönt att stänga av 
blåljuset för det skulle snart slås på igen för 
nästa körning. 

Dexter, min fyraåriga mallehane, fick dock 
bara hoppa ur bakluckan en enda gång och 
det var för att få stresslyfta på benet. Som ni för-
står studsade han som ett nybakat popcorn av 
uppdämd frustration och förväntan i sin bur. 

Som vanligt kom jobbet precis när jag hade börjat styra mot 

en efterlängtad middag. Ett räddningssök i Järna, söder om 

Södertälje. En äldre kvinna med sitt fyraåriga barnbarn hade 

irrat bort sig i skogen när de plockade svamp. Nu började det 

bli mörkt och de var trötta och frös hejdlöst båda två. Som 

tur var, och till skillnad från hur det brukar vara, hade de med 

sig mobiltelefon med gott om batteri. LänsKommunikations-

Centralen hade pejlat, och genom intelligenta radiooperatörer 

hade LKC lyckats komma fram till ungefär var de troligtvis 

befann sig i terrängen: i ett skogsområde 2 x 4 km stort, om-

givet av platta leråkrar. 

Full av förtroende för min hund meddelade jag över etern 

att detta löser Dexter. Det hade börjat skymma, men det var ej 

mörkt, så några sökslag i detta begränsade grönområde skulle 

rädda kvällen för mormor och barnbarn och jag skulle få min 

efterlängtade middag inom kort.

För säkerhets skull slog jag på Dexter en munkorg och ett 

GPS-halsband. Dexter studsade förväntansfullt hit och dit när 

vi gick över leråkern fram till skogsbrynet, och jag insåg att 

första sökslaget skulle bli djuuupt. 

Jag ställde upp Dexter vinkelrätt mot vinden och…”UT!”

Den lilla pricken som symboliserade Dexter på min GPS 

drog iväg med ett spikrakt streck över kartbilden med en rys-

lig fart, 20 m, 50 m, 100 m, 200 m …sen stannade den. Den 

stod still på samma ställe i flera minuter och med sedvanlig 

tajming i ovisshetens stund valde radion att bryta tystnaden: 

”hundföraren, hur går det för dig?” 

Jag undrade faktiskt lite själv också, men min egen tvivlan 

avslöjade jag inte förstås… 

Jag drog en lättnadens suck när jag såg pricken på GPS:en 

röra sig tillbaka mot mig, och jag busvisslade för att lotsa 

Dexter rätt. 

Det gick oroväckande långsamt för Dexter…

Plötsligt såg jag på min GPS hur Dexter vek av i riktning 

mot vinden, rörde sig ca 30–50 meter och stannade igen.
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Dexter och Anders

”Nu är hunden hos dem!” utbrast radion som naturligtvis 

fortfarande hade telefonkontakt. Jag tog en kompassriktning 

och började röra mig mot dem i den numera mörka skogen.

Min framfart var varken snabb eller smidig genom spena-

ten, och när jag brakade fram till damen och barnet så mötte 

Dexter mig. Han var blockhalt vänster framben och även halt 

vänster bakben. I mörkret såg jag inte mer än så och avfärda-

de det som klumpig hund, men när helikoptern dök upp ovan-

för oss med sin strålkastare som får natten att bli till dag såg 

jag det: ett litet men ymnigt blödande sår på Dexters vänstra 

sida på bröstkorgen. Dexter var betydligt tagen och han hal-

tade långsamt precis bakom mig när vi sakta och mödosamt 

rörde oss tillbaka till bilen. 

Vi ilade till djursjukhuset där förvarnad personal mötte upp. 

Dexter kunde vingligt gå för egna ben och när jag hade tvättat 

av pälsen från det värsta blodet såg det inte så farligt ut, men 

han blev ändå inlagd. 

Med tom bil, blodig och lerig uniform, kurrande mage och 

klump i halsen körde jag ensam in till stationen…

I skogarna i Järna huserar stora mängder vildsvin, och en-

ligt veterinären var skadorna typiska för just vildsvin; ett cirka 

12 cm djupt sticksår orsakat av att en bete hade trängt in i 

Dexters sida. Tack och lov med ”rätt” vinkel och med lyckans 

millimeter hade den missat vitala organ. 

Däremot var två muskelfästen nära armhålan sönderrivna 

och en massiv infektion var att vänta. 

Minst fem veckors sjukskrivning med koppelrastning, tratt, 

droppande dränage och en rastlös hund ingick i det paketet.

Denna gång var marginalerna relativt sett på rätt sida, men 

bara två veckor tidigare hade en annan hund på enheten också 

tampats med ett vildsvin, och där blev konvalescensen betyd-

ligt längre. 

I miljöer med känd vildsvinspopulation kommer i alla fall 

JAG aldrig skicka min hund på slag igen. Vindmarkering i 

koppel är underskattat.

Endast grisen och Dexter vet vad som egentligen hände 

därute i skogen. 

Jag vet bara att min Dexter, han som i ärlighetens namn 

saknar de riktigt starka drifterna, som tycker om att ligga på 

rygg i soffan och äta ost på kvällarna och som kan gosa i tim-

mar, han bet ihop och fullföljde uppdraget lyckosamt trots 

uppenbart svår smärta. 

Han gjorde inte detta för att få en boll i slutet (han är smar-

tare än så), han gjorde inte detta för att jag tryckte ut honom 

med tvång (för det gör jag inte). Han har helt enkelt bara för-

stått och accepterat sin roll i vår flock och gör sitt bästa för att 

tolka den rollen. Varje dag!

önskar redaktionen på

Polishunden
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