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Vi går med snabba steg mot en Enpolismyndighet. 
Det är helt klart att 2014 blir ett spännande år med 
säkert nya utmaningar, nya vinster men samtidigt nya 
problem. En fråga som styrelsen arbetar med är: Vad 
betyder det för förbundet?

• När vi gick från 119 polisdistrikt till 21 länsmyndig-
heter följde förbundet med och bildade 21 läns-
klubbar. I paritet med detta vore det därför logiskt 
att vi också nu följer ombildandet och bildar 7 re-
gionsklubbar. Vi kommer under våren att lägga ut 
styrelsens förslag på remiss till länsklubbarna.

• Våra SM arrangeras i dag av respektive länsavdel-
ning. Mot bakgrund av att vi faktiskt anordnar 3 
SM årligen, kommer det att finnas ett intresse i 
respektive region att stå som arrangörer? Till detta 
kommer de nordiska mästerskapen vart 3:e år.

• Med en sammanhållen svensk polis kommer också 
gemensamt regelverk. Vad kommer att gälla rö-
rande saker som ledighet, användandet av fordon, 
tävling i uniform m.m.

• Om vi nu kommer att kunna anordna ett sommar-
SM 2015 så står vi för närvarande utan arrangör. 
Detta arrangemang kräver en hel del förberedelser 

vilket gör att det hastar med att hitta någon intres-
sent samtidigt som att det inte är lätt att ta på sig 
uppdraget när vi vet så lite om hur framtiden kom-
mer att se ut.

Jag skulle kunna göra listan mycket längre men nöjer 
mig med att peka på att styrelsen har ämnet aktuellt.

Vår webbshop har inte varit den framgång som vi 
förväntade (inte en enda beställning). Vi kommer 
att driva den vidare i 3 månader men eftersom den 
kostar pengar avslutar vi den om inte den ”kommer 
igång”. De varor som är rabatterade på sidan finns 
även i Karlsborg och alltid är det väl någon från er 
region som har ärenden dit!

Med förhoppning om en god vår 
med bra förutsättningar för trä-
ning i skog och mark.

Lars Lindgren
Ordförande

www.polishund.se

Framtida SM
med mera

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

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

Ylva och Diva ������������������������������������������������4

Fortbildningsvecka i Karlsborg �����������������������6

Inbjudan till Polishund SM 2014 ��������������������9

Brandhundseminarium 2013 ����������������������10

Till minne av Bror Nestlander ����������������������16

Att rekrytera hundar �����������������������������������20

Tjänstgöring i Lernacken �����������������������������21

Princessan ��������������������������������������������������24

Mallekrafts Ilsk och Ronny ��������������������������25

Styrelsen 2014 �������������������������������������������26

1Po l i s h u n d e n 1 -  2014

Ordförandens kommentar
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Harry Nilsson
Text: Catarina Håkansson • Foto: Frank Nelvig

Illustration: Robban Carlsson

Jag började på det som på den tiden kallades för den polisiära 
yrkesskolan när jag var 16 år. Två år senare tog jag värvning 
och blev stamanställd. Året därpå, 1969 sökte jag och kom in 
på Polisskolan i Stockholm.

Efter grundutbildningen på 10 månader hamnade jag vid 
ordningspolisen. Jag trivdes bra, och när jag 1974 träffade en 
tjej från Göteborg, gick flyttlasset inte norrut, utan ytterligare 
söderöver.

Jag gick grundkursen till hundförare i Sollefteå 1980. Med 
mig hade jag en egen testad hund från Tegehusens kennel. Jag 
köpte honom som valp och han var en duktig spårhund. Men 
han hade brister på nervsidan och idag skulle jag inte släppa 
genom honom.

Efter ett par år bestämde jag mig för att göra ett hundbyte 
och efter lite otur med ett par HS -hundar som blev sjuka, fick 
jag 1982 Hundskolans Moltas. Han var en bra hund som jag 
hade nytta och nöje av i många år.

I början av 90-talet testade jag tillsammans med Bosse Ny-
man och Carl Fagerberg alla hundar från hundskolan, men 
också från många privata uppfödare. Det var så jag hittade min 
nästa tjänstehund, Hedeforsens Maxi.

Jag såg honom alltså på L-test och det var en bra och trevlig 
hund. Tyvärr hade han brister i miljön, vilket tog enormt myck-
et tid och kraft. Hans stora svaghet var höjder, vilket jag menar 
är det som tycks vara allra svårast. Efter mycket arbete fick jag 
honom att fungera under till exempel fotbolls-EM, men idag 
hade jag aldrig tagit in honom.

1995 jobbade jag tillsammans med Sven Nyberg och Bosse 
Nyman på den nystartade grundutbildningen för hundförare 

i Tullinge. Det var en rolig och viktig tid. Då hade myndighe-
terna under några år själv ansvarat för utbildningen av hundfö-
rare.

Ett par år senare kom jag på allvar i kontakt med en för mig 
ny ras, springer spaniel. Tullverket köpte in fem hundar från 
England. Tre slogs ut, men två togs i tjänst som specialsökhun-
dar. Dessa testades på vår anläggning i Tullinge.

År 2000 köpte jag en egen valp från Södersjön – Ajas ken-
nel. Det var Viktor, som fyller 14 år i början av mars. Han pa-
rades senare med en av de engelska tikarna, Laganmills Libby. 
Jag behöll en av valparna, hundskolans Lipton hette han, och 
han tjänstgjorde fram tills han var 9,5 år. 

Det som är lite speciellt med springer spaniel är att man 
avelsmässigt till hundra procent fokuserar på jaktlusten. Det är 
denna helt naturliga stora söklusten som vi sedan utnyttjar. En-
kelt uttryckt kan man väl säga att man ”byter ut” eller ersätter 
viltet med en boll.

Jag måste också nämna rasens ”willing to please” viljan att 
vara till lags. Det är trevliga, sociala hundar.

Samma år, 2000, tog jag tjänstledigt från polisen och arbe-
tade under ett år som enhetschef på Hundskolan. Mitt ansvars-
område var avel, utbildning samt veterinärdelen

Från och med 2001 har jag varit länshundbefäl i Umeå. I 
mina arbetsuppgifter ingår också att medverka vid tester av 
försvarsmaktens hundar. 

Just nu blir det också mycket fokus på min unga springer 
Tim, som fram till nu bott hos en foderfamilj. Nu är han hos 
mig i veckorna och hos fodervärdarna på helgerna. Det är en 
mycket bra lösning.  ■

Många av oss ser honom framför sig, med 
mikrofonen i högsta hugg. Under många 
Svenska Mästerskap har hans entusiastiska 
kommentarer som speaker, varit till stor nytta 
och nöje för såväl tävlande som publik. Utrop 
som, ”applåder, applåder” eller ”Det mina da-
mer och herrar var en riktigt fin nolla”, har 
fått oss att jubla och klappa i händerna trots 
ibland uteblivna poäng. 

Han är norrlänningen personifierad, men 
har också provat på storstadslivet både i 

Stockholm och i Göteborg. 
Han har jobbat som polis i 
fyrtiofem år och inom hund-
verksamheten i snart trettio-
fem. Han har varit utbild-
ningsansvarig i Tullinge och 
kanske testat fler hundar än 
någon annan. Idag är Har-
ry Nilsson länshundbefäl i 
Västerbotten och brinner för 
specialsökhundar.

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
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När Ylvas polishund 
Krut, hastigt avlider
kommer ett generöst erbjudande från norr

Text och foto: Catarina Håkansson

När nöden är som störst är hjälpen som när-
mast. Det är ett ordspråk som stämmer mycket 
bra överens på den här historien. När Ylva 
Lindströms polishund, Polarmarkens Krut blir 
hastigt sjuk och dör, bara fem år gammal, är 
katastrofen ett faktum.

På bara några dagar, som en blixt från en 
klar himmel, förlorar hon sin tränings- och 
arbetskamrat. Hennes två barn tvingas ta far-
väl av en älskad familjemedlem. Då kommer 
räddningen i form av en kolsvart norrlän-
ning, Atenagårdens Cissi – Kruts mamma.

Det var under en vanlig rastrunda i maj 2012, som Ylva märker 
att något inte står rätt till med Krut. Den vanligtvis pigge och 
busige schäferhanen blir stående på vägen.

– Jag ser direkt på honom att han har riktigt ont, berättar 
Ylva. Jag misstänker tarmvred och sätter högsta fart till veteri-
nären.

Enkrona i magen
Krut röntgas men det enda man hittar är en enkrona i magsäck-
en. Veterinären menar att det är denna som orsakat problemen, 
vilket Ylva inte alls tror på. Hon får Krut med sig hem, men 
under natten blir han sämre. Han vill inte lägga sig ner och han 
andas tungt.

– Nästa morgon åker jag tillbaka till veterinären som den 
här gången hittar en blodansamling i hjärtsäcken. De töm-
mer ut blodet och jag får hem en pigg och glad hund, suckar 
Ylva

Men Krut blir hastigt sämre igen, blodet har kommit till-
baka. Vid en operation konstaterar man att det troligtvis beror 
på en tumör i hjärtat. Ylva får det jobbiga telefonsamtalet och Ylva Lindström med Polarmarkens Krut.
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måste ta med sig sina två barn för att ta farväl. Under de här 
dagarna står Ylva dagligen i kontakt med sin goda vän, Maria 
Strömbäck-Kristo, på Polarmarkens kennel i Luleå. När hon 
förstår att Krut inte går att rädda kommer hon med ett generöst 
erbjudande; ”Du får låna Diva.”

Växling i Sundsvall
Diva, eller Atenagårdens Cissi som tiken egentligen heter, är 
alltså Kruts mamma. Hon är L-testad och en gång i tiden god-
känd väktarhund. Vad som talar emot, är att hon är sju år gam-
mal och aldrig haft en munkorg på sig.

Två dagar senare åker Ylva från Stockholm och Maria från 
Luleå. De träffas klockan fem på morgonen utanför Sundsvall. 
Två veckor senare tar Ylva Diva i tjänst.

– Hon kunde spåra och hade fin grundlydnad, berättar Ylva. 
Jag kunde koncentrera mig på skyddsarbete, vindmarkeringar 
och passiva påvisande med ett liggkommando som stöd.

– Diva har ett härligt temperament och en fantastisk förmåga 
att koppla på och av, fortsätter Ylva som också har en annan 
förklaring till varför det gick så fort och bra.

– Hon är otroligt lik Krut. Jag vet direkt vilka knappar jag 
ska trycka på.

Tillbaka till valplådan
I maj 2013 godkänns Diva i tvåan och man förstår att det inte 
bara kan vara Divas förtjänster som avgör. I andra änden av 
kopplet finns en hundförare med stort kunnande, positivt tän-
kande och en stor portion energi. Men nu är det snart slut på 
”vikariatet” som polishund. Vid en nyligen genomförd veteri-
närbesiktning konstateras att:

”Det är en åttaårig tik i utmärkt skick, i mycket god kondi-
tion”

Så vid nästa löp, om bara ett par veckor, kommer Diva att 
paras med Entres Mali.

Polishunden önskar lycka till med den kommande kullen.  ■

Kruts mamma, Diva.
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Text och foto: Martina Norrman

Givande fortbildnings-
vecka i Karlsborg

Första veckan i december var ett tjogtal hund-
förare från olika delar av landet kallade till 
fortbildning hundförare. 

På måndagsmorgonen samlades vi i lek-
tionssalen tillsammans med instruktörerna 
Niklas Gripenblad och Jens Gustavsson. Alla 
fick kort presentera sig inför de andra och vi 
delades in i grupper som vi sedan skulle hålla 
hela veckan. Temat på utbildningen skulle 
vara saksök och munkorgsarbete.

Under förmiddagen diskuterades inlärning av passiv markering 
och eftermiddagen ägnades åt att träna markeringsövningar. 
Tisdagen fortsatte med teori om markeringar och sökmetodik. 
Därefter hade instruktörerna lagt upp övningar till varje grupp. 
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Områdena var rejält tilltagna och det var utplacerat 
några enstaka föremål. Variationen på antalet fynd var 
ganska stor. Någon grupp kom tillbaka tomhänt och nå-
gon grupp hade fått en hel plastpåse med föremål. 

På onsdagen påbörjades skyddsarbetet i teoretisk 
form. Inlärning och vidareutbildning diskuterades och 
det fanns massor av olika erfarenheter i gruppen. Lasse 
Eriksson höll även ett par timmars information om 
samarbetet mellan försvarsmakten och polisen i tjänste-
hundsfrågan. 

Rätt attityd
Alla var olika långt komna i dressyren i munkorg. För 
många av oss handlade träningen om arbete mot män-
niska, att hunden skulle få ”rätt” attityd. Onsdagens 
kvällstjänst bestod i pizza och öldrickande. Vi hade 
även den stora förmånen att ha Borås trubadur med. 
Magnus stod för underhållningen under kvällen på ett 
mycket trivsamt sätt. Fantastiskt duktig. 

Torsdagen fortsattes med mer munkorg och atti-
tydsträning. För vissa låg prioriteringen på lydnad blan-
dat med skyddsarbetet och när vi började bli nöjda med 
dagen kördes grupplydnad i flera av grupperna. Kväl-
lens tjänstgöring bestod av en övning i munkorg och en 
i heldräkt, i miljö. Niklas och Jens hade lagt en lagom 
nivå och alla verkade väldigt nöjda efter kvällen.  

Även fredagen övades det, och då var det en imf-
övning där en grupp i taget körde sina hundar medan de 
andra grupperna agerade figuranter. Jens förde befälet 
över hundgruppen som övade och såg till att hundarna 
skulle släckas vid ett par tillfällen. Figuranterna jobbade 

riktigt bra med hundarna och såg till att alla fick några stötar 
var. Nivån var väl anpassad. 

Utbildningen var väldigt väl upplagd och det var väldigt 
mycket duktiga deltagare i gruppen. ■
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Tävlingarna kommer att äga rum på olika 
platser i Skåne med brukshundsklubben i 
Malmö som utgångsplats och huvudarena. 
Vi planerar för att boende ska vara möjligt 
både på närbelägna campingplatsen Sibbarp 
(ni som var med 2004 känner igen uppläg-
get), eventuell husvagnsuppställning samt 
närliggande hotell. 

Vi vädjar till alla att anmäla sig i tid för att 
underlätta både vår planering och Er möjlig-
het att få delta. På grund av svårigheter med 
tillgång till mark kommer vi att begränsa 
antalet startande till 25 deltagare i vardera 
grupp. Vi poängterar att vi tar emot anmäl-
ningar efter hand och när 25 deltagare är an-
mälda stänger vi möjlighet för deltagande!

Tävlingarna inleds med sedvanlig marsch 
och invigning. Tävlingarna kommer att ge-

nomföras enligt gällande regler för sommar 
SM. Kamratafton (torsdag) och hundförar-
förbundets årsmöte (fredag) kommer att av-
handlas samt en bankett på lördagen.

Mer information och anmälningsformulär 
kommer att finnas på hemsidan:
www.polishundsm.se

SM och tävlingsansvariga:
Joakim Hansson 0708-76 27 99 
Peter Matthijs 0733-91 04 98 

Vi ser fram emot att få träffa alla Er täv-
lingssugna tillsammans med Era familjer 
och övriga åskådare samt hoppas på trevliga 
dagar med förhoppningsvis vackert väder. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Hundförarna i Skåne vill passa på att hälsa alla välkomna till 
Skåne och brukshundsklubben i Malmö där Polishund SM kom-
mer att gå av stapeln 4 – 7 september 2014. 

Inbjudan 4-7 september

SM 2014
för polishundar
Skånepolisens Tjänstehundsklubb

Po l i s h u n d  S M
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Nordiskt
Brandhundseminarium
i Norge

Text: Roger Zetterberg, Polismyndigheten i Uppsala län
Foto: Roger Zetterberg och Catarina Håkansson

Arrangör för 2013 års brandhundseminarium 
var brandhundförarna Harald Gröndahl och 
Björn Cato på Kripos i Norge. Inbjudan hade 
denna gång lockat representanter från både 
Finland, Danmark och Sverige att delta, vilket 
var mycket glädjande och givande. Från Sve-
rige var det Stefan Haster från Värmland, B-G 
Karlson från Karlskrona och Roger Zetterberg 
från Uppsala, som representerade brandhund-
förarna. 

Platsen vi samlades på var polishundskolan i Kongsvinger. 
För er som inte varit där, kan det vara intressant att höra hur 

den kom till. Det 
hela började med 
att hundförarna i 
Norge saknade en 
polishundskola, 
och så fanns en 
hundförare och 
eldsjäl vid namn 
Geir Halvorsen 
som tyckte att 
även Norge skulle 
ha en nationell 
samlingsplats för 
hundverksamhet. 
Hundverksamhe-
ten i Norge starta-
de 1903 och fram 
till 1986 hade 
man bedrivit den 
på olika platser 
ute i landet och 
haft kurser. Detta 

fick Geir Halvorsen tillsammans med tre kollegor att köpa Se-
ter gård i utkanten av Kongsvinger. De fyra pantsatte sina egna 
hus för att klara ekonomin. Seter gård bestod då av ett större 
boningshus med ett annex och några lador.

De snickrade och renoverade på sin fritid och 1989 hölls den 
första nationella hundkursen på platsen. 

Ideellt arbete
Det var då Norsk Politihundelag som drev verksamheten. Detta 
fortsatte fram till 1995 då den nationella polisen övertog Seter 
gård och löste ut de fyra kollegorna. Allt överskott som blev, 
skänkte de till polishundföreningen. Ett ideellt och uppoffrande 
arbete som är värt all respekt. Vem av oss skulle göra det idag? 
Nu är det alltid ”någon annan” som ska göra jobbet! Betänk 
och lär! Idag är Seter gård en del av Norges platser för polis-

Troja

Jack
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högskoleutbildning. Många nya byggnader har kommit till och 
det pågår både grundutbildning för ett hundrafyrtiotal elever 
samt olika typer av påbyggnadskurser. Så hundtjänsten är bara 
en del av verksamheten. 

Vårt seminarium började inomhus på tisdag morgon den 26 
november och det var vi tacksamma för. Temperaturen utom-
hus med ett lätt snötäcke var inte tilltalande. Chefen för po-
lishögskolan Jo Geir Grande hälsade oss välkomna till Norge 
och sen tog hundchefen Per Arne Södal över och berättade om 
Norges hundverksamhet. Det som var nytt var att Norge hade 
infört en ny grundutbildningsmodell för hundförare. Den åtta 
veckor långa kursen var upplagd fyra perioder om två veckor. 
De startade med två veckor med ”basic” hundlära med ett tyd-
ligt mål att alla hundar skulle lära sig passiv markering innan 
man gick vidare i träningen. 

Befästa markeringar först
Detta gällde alla hundar, både patrullhundar som specialhun-
dar. Sen rullade två-veckorskurserna på tills hundförarna kunde 
avlägga prov som gjordes under den sista veckan. Resultaten 
var goda och man såg en klar förbättring med att lägga passi-
vitetsmarkerandet först och inte gå vidare innan det var befäst. 

I Norge har man c:a 120 patrullhundar, c:a 75 narkotikahundar 
(bara tre kombi) ett tiotal bombhundar, tre kriminalsökhundar 
och två brandhundar. Alla patrullhundar lärs att markera döda 
personer i räddningssöksituationer. Nytt är också att fr.o.m. 
2014 kommer 
hundförarna i 
Norge som blir 
utbildade att få 
tillräkna sig 30 
högskolepoäng.

De norska 
brandhundförar-
na har i år gjort 
120 brandsök. 
19 av dessa var 
gjorda i Dan-
mark som ännu 
inte har några 
brandhundar, 
men de räknar 
med att utbilda 
två enligt norskt 
koncept under 

Jack

Jack
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2014. De norska brandhundförarna lyder under sektionen 
Brand och Analys på Kripos. De har varsin egen brandutrustad 
Mercedesbuss, speciellt framtagen för verksamheten med ar-
betsmiljöperspektivet satt i främsta rummet, både för personal 
och hund. Vi är lite avundsjuka, som ni förstår. På de längre 
sträckorna flyger de till uppdragen. 

I Norge skall alla bränder efterforskas (som det heter på 
norska) av polis, så säger lagen. I de enklare fallen, t.ex. torr-
kokning på en spis, räcker det med att en patrull varit på plats 
och undersökt. Någon brandorsaksutredning görs då inte. Sta-
tistiken säger att 80 % av bränderna sker i egna hem, och där 
brandfarlig vätska brukats är det till 70 % bensin som använts.  

Finskt koncept
I Finland har man 231 polishundar, 30 av dem är specialutbil-
dade för bl.a. bombsök, kadaversök m.m. 130 av patrullhun-
darna har narkotika som tilläggsdressyr. De har också startat ett 
projekt med 14 valpar/unghundar efter ett speciellt framtaget 
program. De har sju brandhundar som alla finns utplacerade i 
landet för att täcka så stora ytor som möjligt. Två av dessa är 
specialhundar, de andra är kombihundar. I Finland har de ett 
koncept avseende blivande hundförare, där de börjar som fasta 

bisittare och tar en valp under denna tid. Lät som ett kanon-
system. I Finland görs runt 80 – 90 brandsök om året. Det kan 
jämföras med att vi i Sverige gör runt 430 brandsök på nästan 
samma antal hundförare. Brinner det mer i Sverige eller nyttjas 
vi bättre?

Kursdagarna flöt på med olika aktiviteter och det som verk-
ligen var intressant för oss brandhundförare var när chefen för 
Kripos ”SKL” Håvard Arntzen höll sitt föredrag om konsten att 
göra en brandundersökning. Hans sätt att föreläsa måste upp-
levas. Han ”brinner” för sitt jobb och det är omöjligt att inte 
fängslas av hans kunskap, erfarenhet och budskap.

Något som också diskuterades flitigt var arbetsmiljöaspekter 
för oss brandhundförare och vad som görs i respektive länder.  

Löner för hundförare
Det gavs också tillfälle att diskutera löner för hundförare och 
vi fick med oss lite information hem. Jämförelsen gäller en 
patrullhundförare med ungefär tio års tjänst som inte är in-
struktörer, men som de flesta har ett dressyrtillägg i form av 
brand-sedel-narkotika m.m.

Norge: c:a 430-450 000 i årslön, 3 000 kronor i en skattefri 
foderlega och 2 000 i ett hundförartillägg som beskattas/må-
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nad. För en eventuell andra hund erhålls foderlega om 2 000. 
Dessutom har hundförarna ett speciellt funktionstillägg, där 
summan varierar mellan polisdistrikten. 

Norge har också ett system där du vidareutbildar dig från 
ordningspolis till vanlig hundförare och då får ett antal högsko-
lepoäng, som renderar en högre lönegrad. All vidareutbildning 
gör sedan att du får ytterligare högskolepoäng som påverkar 
lönen. De har dessutom ett system som säger att om hundföra-
ren själv köper en valp och får den godkänd som tjänstehund 
erhåller de 85 000 kr som engångssumma (beskattas). Om 
myndigheten köper hunden för ex 10 000 så görs avdrag för 
detta i samband med att hunden godkänns och föraren erhåller 
då 75 000.

Finland: Inkomst ca 50 000 Euro/år och sedan en skattefri 
foderlega på 109 Euro och ett tillägg på 446 Euro som skall 
beskattas/mån.

Danmark: Inkomst ca 25 000 i danska kronor/mån. Ett 
hundförartillägg på 1 300/mån som är skattefritt samt en foder-
lega på 1 700 som skall beskattas.

Sammantaget var seminariet mycket värdefullt. Vi lärde oss 
mycket om bränder och den ”brandbild” som vi står inför när 
vi ska göra en insats med våra brandhundar. Att inte ha bråttom 
och tänka en extra gång, kan vara avgörande för resultatet. Det 
var de orden vi tog med oss, när vi lämnade Kongsvinger på 
torsdagseftermiddagen.  ■

Opus
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Text: Lasse Neij

Bosse tog värvning i Flottan som eldled-
ningsmatros. Han seglade ett helt år som 
märskorpral på övningsfartyget JARRA-
MAS och tjänstgjorde en period på krys-
saren TRE KRONOR. Efter 7 år i flottan 
gick han Statens Polisskola i Stockholm. 
Efter poliskursen blev det anställnings-
stopp, varför Bosse återvände till Karls-
krona och ett jobb inom Fångvården 
varefter han 1950 blev varvspolis vid 
Örlogsvarvet i Karlskrona och fick sedan 
anställning som polis i Karlskrona 1966.

Efter att polisen året innan blivit för-
statligad med alla nya reformer bildades 
även Rikspolisstyrelsens polishundsek-
tion i Sollefteå med central utbildning 
av polishundförare/instruktörer. Thorkel 
Andersson med Mello hade börjat tjänst-
göra i Karlskrona, och i Karlshamn fanns 
Valter Olsson med Clay. På hösten 1966 
kom den tredje godkända polishunden 
Arko i tjänst i Ronneby med mig som fö-
rare samtidigt som Bosse klev in på are-
nan med sin första polishund Faxon III.

Ovärderlig tillgång
Året efter tävlade Faxon III och Arko i 
polis-SM i Sollefteå!

Den mångåriga erfarenhet som Bosse 
tillförde oss andra nybörjare såväl dres-
syrmässigt som med taktiskt uppträdan-

de med polishund var ovärderligt genom 
att han under många år gått utbildningar 
vid Arméhundskolan(Statens hundskola) 
och i sin första FN-period varit hundfö-
rare i Gaza 1958-59 samt varit chef för 
hundplutonerna i Kongo 1961-62 och 
Cypern 1965-66.

Det skulle finnas polishundar av varie-
rande antal i alla 119 polisdistrikt efter 
förstatligandet, men vid denna tidpunkt 
fanns det endast några erfarna hundfö-
rare/instruktörer i ett fåtal större städer 
sedan den kommunala tiden. Dessa hade 
oftast en bakgrund från Brukshundklub-
barna och var oftast tävlingsinriktade. 
Att få en erfaren hundförare som in-
struktör som under lång tid arbetat prak-
tiskt under svåra och farliga förhållanden 
med tjänstehund och även varit utsatt för 
flera livshotande händelser i krig m m 
var för oss andra en ovärderlig tillgång.

Under Bosses ledning utformades och 
präglades en inriktning i vårt dressyrarbete 
med hundarna att vi skulle vara förberedda 
på alla situationer som kunde hända vid 
gripanden av bl a för oss farliga personer 
m m och att vi skulle vara förberedda.

Fantasi att förutse
Churtchills citat : “WHEN YOU ARE FO-
REWARNED – YOU ARE FORARMED”

Stämmer bäst på Bosses filosofi - i 
polisarbetet med hund – att man skall 
ha fantasi att förutse vad som kan hända 
i det vardagliga polisarbetet och vara 
tränad för att inte bli överraskad. Något 
som han fick lära sig i sin FN-tjänst.

I april 1961 reste Bosse till Elisabeth-
ville i Belgiska Kongo för tjänstgöring 
som chef för den svenska hundplutonen. 
Den omfattande såväl vakt/skydds- som 
bevakningshundar. Han kommer ner till 
ett brinnande inbördeskrig. Belgien som 
var kolonialmakt i Kongo, lämnade lan-
det utan några som helst förberedelser till 
den inhemska befolkningen. President 
Lomumba begärde FN-stöd och Dag 
Hammarskjöld såg till att fredsbevarande 
styrkor sattes in, även från Sverige.

Bosse tillhörde alltså de svenskar som 
deltog i öppen strid efter cirka 150 år.

De hamnade i öppna strider och var 
inte heller från början rustade för dessa. 
Han har berättat att det finns minnen 
och bilder som aldrig lämnar honom, 
om eldstrider, mord och mycket annat. 
FN-styrkan uppskattades av civilbe-
folkningen, som sökte skydd i växande 
flyktingläger, och detta accepterades 
inte av gerillaförbanden. På grund av 
stridigheterna om naturtillgångarna ville 
Katanga-provinsen bryta sig loss och bli 
självständig.

Bosse har nu gått ur tiden, 87 år gammal, 
och hans sista schäferhund Mozard saknar 
sin husse! Innan Bosse anställdes vid polisen 
i Karlskrona 1966 med sikte på att bli hund-

förare hade han stor erfarenhet av tjänste-
hundsverksamheten genom sina FN-missioner 
i Gaza, Kongo och på Cypern.

Kongo - Cypern - Gaza - Blekinge
En lång och händelserik resa för Bror   Nestlander och hans schäferhundar!
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Stor bestörtning
Bosse och hans hundpluton förflyttades 
till Leopoldville i Katanga där de skulle 
skydda statsmän som skulle hålla över-
läggningar. Natten mellan den 17 och 18 
september vaktade delar av Bosses hund-
pluton det plan som skulle föra Dag Ham-
marskjöld med delegation till överlägg-
ningarna. Piloten - Hans-Eric Hallonqvist 

fick låna Bosses sängplats över natten. 
Tidigt nästa morgon väcktes han av Bosse 
och kördes därefter till planet. Det var 
med stor bestörtning som han ett dygn se-
nare fick besked om att planet hade störtat 
och att Dag Hammarskjöld med sällskap 
hade omkommit. Men han visste säkert 
att ingen hade kunnat kommat nära planet 
innan flygningen för att utföra sabotage.

Julbord hos amerikanarna
Bataljonschefen, Jonas Waern vädjade 
i oktober, när tjänstgöringen var slut, 
om de drygt 100 svenska soldaterna 
kunde tänkas vilja stanna kvar vilket alla 
gjorde. Vid jultid 1961 skedde hemre-
san, men flyget fick inte gå med väpnad 
trupp över Frankrike. Ute över Atlanten 
fattade en motor eld och man landade på 

Kongo - Cypern - Gaza - Blekinge
En lång och händelserik resa för Bror   Nestlander och hans schäferhundar!

17Po l i s h u n d e n 1 -  2014

Till minne av Bror Nestlander



en amerikansk flygbas 17 mil norr om 
London mitt i amerikanarnas julfirande. 
De bjöd på ett fantastiskt julbord! Efter 
avfärden började motorn brinna igen, när 
de befann sig över Skåne, men det tog 
dem till Arlanda där de möttes av brand-
bilar och ambulanser i stor mängd och 
resan slutade lyckligt.

Ett annat speciellt minne av hur ef-
fektivt man kunde använda hundarna 
var när statsmannen Moise Tchombe 
skulle landa på Elisabethvilles flygplats. 
Tusentalet människor hade invaderat 
flygplatsens landningsbanor och ropande 
”Tchombe” samt sträckte upp armarna 
mot skyn till sin gud. Planet kunde inte 
landa utan fick svänga runt över flyg-
platsen. FN-soldater på öppna lastbilar 
ropade i högtalare och sköt i luften för 
att försöka få bort folkmassorna. Detta 
ignorerades fullständigt. Bosses hund-
pluton fick rycka in och kom dit med 
fyra schäferhundar i två öppna jeepar. 
Hundförarna placerades ut på en linje 
och hundarna fick jobba i 15 m spårlina 
framför förarna framåt och i sidled. De 
skrämde bort samtliga på banorna inom 
en mycket kort stund varefter Tchombes 
plan kunde landa!

Avskräckande och
förebyggande
Den inhemska befolkningen var mycket 
rädda för dessa stora schäferhundar, som 
de aldrig sett innan, vilket var mycket 
avskräckande och brottsförebyggande 
mot våld.

Ett annat hundjobb som etsade sig 
fast i Bosses minne var att två indiska 
FN-soldater var försvunna från en be-
vakningspost vid ett stort förråd vid 
morgonens vaktavlösning. Den svenska 
hundplutonen kontaktades och ett spår-
upptag vid platsen löste mysteriet! En 
hund spårade 6-700 meter ut i bushen 
och de båda soldaterna hittades bakom 
en flera meter hög termitstack. Båda 
var mördade genom att de fått halsarna 
avskurna. Det var en syn som Bosse ald-
rig glömde. Kort därefter fick Bosse en 
minnesmedalj och ett erkännande och ett 
tack i samband med en större parad från 
den indiske generalen som var chef för 
FN-styrkan för det arbete som utförts av 

den svenska hundplutonen. 
Vid en fråga om han någon gång fått 

någon form av debriefing under sina 
utlandstjänstgöringar svarade han att han 
en gång hade fått lämna ett avförings-
prov – thats all! Från 1966 och fram till 
sin pensionering var han trogen hund-
verksamheten som hundförare och in-
struktör och alla hundar han hade i tjänst 
hade han anskaffat och tränat själv till 
godkännande och de var privatägda. 

Uppskattad SBK:are
Vi minns Faxon III, Don Parant, Zibu, 
Ross och Kass. Bosse var engagerad i 
brukshundklubben som både tävlande och 
en uppskattad instruktör och kursledare!

När någon hade en dominant och be-
svärlig hund ställde han alltid upp och 
visade hur man utan större åthävor fick 
denne att bli anpassad för han var totalt 
orädd för dominanta aggressiva beteen-
den vilket var avväpnande.

En annan sida var hans stora engage-
mang i att i samband med polisens brotts-

förebyggande grupps temadagar alltid 
ställa upp för skolklasserna och visa upp 
sina hundar med allt från give me five, 
ligga död på ordet pang, smyga tiger, 
skälla rätt antal skall m m m m, förutom 
polishundsdressyren! Han var mycket 
känd och uppskattad av skolungarna!

Vårt klientel hade mycket stor respekt 
för denne hundförare som konsekvent vi-
sade var skåpet skulle stå när det hettade 
till! Bosse var en duktig idrottsman, box-
are bl a (marinmästare) Vasaloppsåkare 
och cyklist. Det var få av de yngre hund-
förarna som kunde hänga med honom!

Jag och många med mig fick förmå-
nen att jobba ihop med honom, för det 
var en vänlig villig och hjälpsam person. 
Bosse blev min mentor när jag som 
23-åring med ny polishund träffade den-
ne 40-åring med sin livserfarenhet som 
jag kortfattat beskrivit. Vi hade många 
äventyr tillsammans i jobbet! Hans upp-
levelser kunde blivit en spännande bok 
över en spännande polishundförare.

Tack Bosse för alla fantastiska min-
nen!  ■
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Text och foto: Harry Nilsson

Polishundförsörjning
– något att tänka på

Polisen har idag stora svårigheter att rekrytera 
lämpliga ämnen till polishundar. Därför har 
vi i Polismyndigheten i Västerbottens regi, se-
dan några år ett fodervärdssystem. Planen är 
att kontinuerligt ha några hundar hos foder-
värdar och att sedan placera dem hos hundfö-
rare om de visar sig lämpliga. Skulle vi inte ha 
något eget behov för tillfället kan hundarna 
säljas till annan myndighet för kostnadstäck-
ning. Tyvärr har endast ett fåtal polismyndig-
heter liknande rutiner idag. Vår polismyndig-
het och Jämtland har samarbetat kring detta 
och har idag likadana system.

Våra fodervärdar är polismän eller civilanställda och ges möj-
lighet att ta med hunden till arbetsplatsen och också förvara 
den där under tjänstgöring. Enligt avtalet med fodervärden ska 
denne ha en kontinuerlig kontakt med länshundbefälet/instruk-
törer. Detta för att dessa ska kunna ge vägledning. En hand-
lingsplan upprättas och den kan sedan fodervärden följa fram 
tills hunden fyllt 12 månader. Observera att handlingsplanen 
ska vara individuell för varje hund och dessutom kan revideras 
efterhand.

Målet är att ge valpen/unghunden bästa möjliga förutsätt-
ningar att bli tjänstehund. Valpen följs upp från 8 veckors ålder 
med täta samtal med fodervärden, och vid 6 månaders ålder 
görs ett anlagsprov där vi tittar på hur hunden rör sig i olika 
miljöer och dess leklust - jaktlig och social del. På grund av 
valpens ålder sätter vi den inte i affekt på något vis. När hun-
den är 12 månader görs en förtest på hunden. Då har vi också 
röntgat höft- och armbågslederna. Därefter beslutar vi oss för 
att gå vidare eller avbryta provperioden. Hittills har vi hanterat 
15 valpar på detta sätt. Endast två av dessa har vi avbrutit och 
då på grund av resursbrister och problem med att övervinna 
rädslor. 

Vi har också sett att utvecklingen av valpen i hög grad är 
beroende av vem vi rekryterar som fodervärd, framförallt om 
hunden behöver någon särskild. Sökövningar med föremål stär-
ker också hundarna. Inför dessa har vi en särskild genomgång 

med fodervärden. I övrigt handlar det om vanlig uppfostran 
och att låta valparna vara just valpar. Lek och positiva erfaren-
heter.

Vi köper valparna när de är ca 8 veckor gamla. Från de 
uppfödare vi anlitar får vi 12 månaders garanti, vad avser 
medicinska och mentala brister. Med inköpet av valpen, foder-
värdskostnader och eventuell veterinärvård ligger kostnaden på 
ca 30.000 kr per hund. Dessa unghundar kan sedan tas i tjänst 
mycket tidigare än vad som annars är normalt.

Vårt senaste tillskott är Bashåms Griss född 2013-08-02, 
där polismannen Sofia Hollström är fodervärd. Hon tjänstgör 
med hundförarna då det är möjligt och då är också Griss med 
i hundbilen. Vår hundverksamhet bygger på integrering i ut-
ryckningsenheten med tätt samarbete med övriga poliser i yttre 
tjänst. Griss är idag 6 månader och han har nyligen genomgått 
våran första förtest, med mycket gott resultat. Inga särskilda 
övningar för att stärka hans kamplust tycks nödvändiga.

Om någon önskar mera information är ni välkomna att kon-
takta Länshundbefäl Harry Nilsson i Umeå.  ■
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Text: Mats Milling • Foto: Mats Milling och Harry Nilsson

Lernacken
– en lärorik tur söderut

Klockan var strax efter 2 på måndagsmor-
gonen när jag gled in på Sibbarps Camping. 
Det var i mitten av oktober och jag var ganska 
ensam i Skåne med att ha bestyckat bilen med 
dubbdäck. Det hade varit en dryg resa från 
Östersund, trippmätaren hade passerat 110 
mil. 

Bak i hundburarna låg mina två hundar, Dexter och Krut. Dex-
ter är en snart 8 år gammal kombihund och Krut är en yngling 
som förhoppningsvis ska bli min nästa tjänstehund. Min kol-

lega från Umeå, Länshundbefälet Harry Nilsson, hade redan 
installerat sig i sin husvagn en bit in på campingen. Han hade 
med sig sina narkotikahundar Viktor och Tim. Efter någon tim-
mes slummer bjöd Harry på frukost i sin vagn. Nu befann sig 
två polishundförare från landets norra delar i djupaste Skåne. 
Snart skulle vi inställa oss för tjänstgöring hos Tullen, med 
start vid gränskontrollen på Öresundsbron.

Anledningen till denna resa till Skåne var att Harry, med sitt 
makalösa kontaktnät, hade ordnat så att vi skulle få tjänstgöra 
med våra narkotikahundar på ett lite annorlunda sätt än det vi 
är vana med hemma i Norrland. Förutom att ordna med Tull-
verket tog Harry även kontakt med Polisens Hundförarförbund 
där vi blev beviljade ett resestipendium. Våra respektive hem-
mamyndigheter bidrog med tjänstebilar och arbetstid.

Öresundsbrons gränskontroll
Klockan 06:00 anlände två tullare vid infarten till campingen. 
En av dem var Per Ask, gruppchef i turlag M5. De lotsade oss 
till Tullstationen vid Öresundsbron där vi fick träffa resten av 
turlaget. Per visade stolt oss runt på stationen. Man kan lugnt 
säga att jag och Harry blev imponerade av anläggningen. Stäl-
let dominerades av en stor hall med plats för en fullstor lång-
tradare med släp. I ett utrymme intill stod en billyft. Parallellt 
med den stora hallen låg ett antal ”kroppnings-rum” på rad. I 
dessa rum utför man alla kroppsvisitationer.

Till sin hjälp vid undersökning av fordon och föremål har 
man, förutom sökhundar, en stor röntgenapparat samt en 
mycket smidig kamera med fiberoptik. Men för att hitta några 
droger behöver man ju något att leta i… I de flesta fallen 
finns inga tips eller förarbeten såsom spaning etc. Allt beror 
på vilken bil, lastbil eller buss som vinkas in för en närmare 
inspektion. De turlag vi jobbade med använde sig av lite olika 
taktiker.

Antingen så står man ute på plattan hela tiden och vinkar 
in allt som ser intressant ut. Det kan vara hyrbilar, bilar från 
vissa länder, speciella typer av fordon i kombination med vissa 
ursprungsländer. Eller helt enkelt att föraren och övriga i bilen 
inte kan komma med en trovärdig berättelse om sin resa eller 
att deras bagage inte ”matchar” den resa som uppgivits. En 
annan taktik gick ut på att stå ute ca 30-45 minuter och sedan 
lämna plattan tom under ca en kvart. Man räknade då med att 
eventuella förvarningsbilar skulle tro att kusten var klar vid 

Mats Milling gör ett sök med hund i en lastbils lastutrymme. För att kunna 
genomföra söket krävs att hunden är miljöstark.
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tullfiltret och då ringa till den bil som smugglade varorna, i 
syfte att dessa skulle starta sin färd över bron.

På det stora hela kan man säga att oavsett taktik är det avgö-
rande att stoppa rätt bil. Det visade sig att tulltjänstemännen 
var fenomenala på att få en ”känsla” för intressanta bilar. De 
delade ivrigt med sig av sina kunskaper, vad det var som gjor-
de just den eller den bilen intressant. Harry, som har springer 
spaniel, fick flera tillfällen att söka i bussar med goda resultat. 
Söken gjordes medan passagerarna var kvar på bussen, och 
om hunden visade förhöjt intresse eller gjorde en markering 
togs buss och passagerare in i hallen för noggrann kontroll. 
Jag som har en skyddstränad schäfer fick nöja mig med att 
söka folktomma fordon och last. Kanske lika bra det, jag fick 
höra diverse historier på hur människor kan reagera när en 
hund söker på, eller i direkt närhet av dem. Tullhundarna får 
stå ut med både sparkar och slag. Jag kan ju bara gissa vad 
som skulle hända om någon resenär skulle skrika och sparka 
mot min hund…

Efter en lång dag på bron återvände vi till campingen för 
lite hundvård och vila. Att promenera och cykla med hundarna 
längs havet vid Limhamn var inte helt händelselöst. Det finns 
ganska många kaniner i Skåne kan jag meddela, och det gav 
spårträningen en extra krydda.

Tågkontroll
Kvällspasset dagen därpå skulle bedrivas ombord på tågen 
mellan Sverige och Danmark. Harry skulle få söka i tågen med 
sina hundar och humöret var på topp. Ett stort problem hade 
tyvärr uppstått under hundrastning i Skånes nattmörker natten 
innan… Harrys hundar hade inte riktigt koll på var de lotsade 
Harry, med en praktvurpa som följd. Han slog i ena knät rejält 
mot en trädrot.

När man utför tågkontroller går man, eller halvspringer 
hela tiden. Dels för att hinna med tågen och dels måste 
man ju gå genom hela tåget under själva kontrollen. Under 
tågsöken uppträdde vi samtliga i civila kläder och när tåget 
väl börjat rulla tog vi på oss polis- och tull-västar varpå 
kontrollen började. Det dröjde dock inte länge förrän Tullen 
i Helsingborg ringde och sa att de behövde en hund för ett 
bilsök. En mycket arbetssugen Harry fick uppdraget och han 
slapp därmed att springa omkring på tågen med ett värkande 
knä. Både den grupp jag var med, och en annan grupp gjorde 
beslag på tågen denna kväll. Harry ringde under kvällen och 
meddelade stolt att hans hund hade markerat i bilen, med 
beslag som följd.

Sturups flygplats
Arbetspasset därpå skulle Sturups flygplats få ett besök. En 
lotsbil mötte upp innanför grindarna och tog oss in på området 
mellan flygmaskiner av varierande storlek. Väl framme hade 
planet redan taxat in och bagaget var nästan helt urlastat och 
låg på bagagevagnarna ute vid planet. När alla vagnarna var 
lastade kördes hela rasket in i en maskinhall där hundsöket 
skulle utföras. När alla vagnar var sökta fick både jag och Har-
ry en fin markering på en av väskorna… Men inga beslag… En 
av tullhundförarna hade lagt dit en väska som var preparerad 
med amfetaminemballage. Det blev en bra övning för våra 
hundar.

1
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Helsingborgs tullstation
Tullstationen i Helsingborg skulle bli skådeplats för nästa 
arbetspass. Färjetrafiken från Danmark domineras av lastbils-
trafik och tullstationen där var både större och bättre utrustad 
än den på Lernacken. I HelsingborgHHH fanns flera separata 
utrymmen med billyftar samt två hallar för lastbilar utrustade 
med en mobil lastbilslyft och röntgen avsedd att röntga pallar 
med. Precis utanför stationen stod tre skrotbilar som hundfö-
rarna kunde öva sök i. Skrotbilarna byttes ut med jämna mel-
lanrum.

Jag utförde mitt mest spektakulära sök denna kväll på en 
lastbil. Jag var tvungen att först klättra upp på en portabel trap-
pa för att komma upp ovan lemmarna på flaket. Därifrån lyfte 
jag hunden för att söka det jag kunde nå. Men vi skulle ännu 
högre… Jag lyfte upp hunden över huvudhöjd och skickade 
upp honom på det översta lagret av gods, och klättrade själv 
efter. Där fick vi krypa omkring, precis under taket, och söka. 
Det blev dock inga fynd denna gång, men det var ett lite annor-
lunda fordonssök.

Åter vid Öresundsbron
Efter en återhämtningsdag avslutade vi med ett dagpass på 
Öresundsbron. En hel del fordon kontrollerades, och det gäng 
vi jobbade med denna dag var lika ivriga både att arbeta och att 
delge oss sina kunskaper och erfarenheter.

Tyvärr gjordes inga gigantiska beslag under vår vecka i 
Skåne. Men det har varit mycket nyttigt och intressant att ha 
fått vara med Tullen och se lite andra saker än det vi är vana 
från landets norra ända. Nästan samtliga av de mindre beslag 
som gjordes hade sitt ursprung i Christiania och de misstänkta 
gärningsmännen kom från samhällets alla skikt. Det är ju bara 
att ta tåget över sundet och shoppa lite… Tullen gör verkligen 
skillnad, även om de bara skrapar lite på ytan.

Avslutningen
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla glada och 
positiva tullare vi träffade denna vecka. Hundförarförbundet 
förtjänar en stor eloge som bidrog med ett generöst resestipen-
dium, Utan välvilliga arbetsgivare hade resan inte varit möjlig 
i denna form, så tack även till Polismyndigheterna i Jämtlands 
och Västerbottens län. Både jag och Harry har lärt oss väldigt 
mycket på detta utbyte och vi rekommenderar varmt att flera 
polishundförare tar chansen och vidgar vyerna lite. Man lär sig 
nya saker hela tiden! Jag kan nämna att de vinterdäck jag hade 
rasslat runt med i Skåne under veckan var ganska bra att ha på 
hemfärden norrut.  ■

1 Kannabisbeslag i ett dolt fack i en bils handskfack.

2  Tim gör ett sök i ett misstänkt fordon.

3  Dexter gör en alkoholkontroll.

4  Tim undersöker bagage från ett ankommande flyg.

5-6  Många bussar genomsöktes.

7  Tim markerar i bakluckan på en bil.

8  Tullstationen i Lernacken.

9  Denna bil togs in för en fullständig kontroll.
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Nu har jag ju tillhört ”Rikset” 
ett par månader och ärligt talat 
märks ingen större skillnad 
jämfört med Pmy Sthlm. Våra 
lokaler är lika skruttiga som 
innan – även om det är sagt att 
vi ska flyttas – från ett proviso-
rium till ett nytt ….Våra bilar ligger miltalsmässigt 
där dom borde bytas ut…. Våra löner är samma 
som innan…Våra jobb är likadana som innan…
Våra arbetstider däremot kommer att förändras 
så att vi får förmånen att arbeta 5 kvällspass på 
raken…Ja ni förstår att gräset är inte alltid grönare 
på andra sidan utan man har samma problem och 
samma fördelar, oftast oavsett huvudmannaskap! 
Fast jag tror det blir bra till slut o de e ju de vikti-
gaste!

Jag är nu ensam Prinsessa hos Matte. Den un-
derbara lilla Mini (Springern) utvecklades bra och 
sökte som en tok men hade vissa bitar som behöv-
de typ mognas på för att Matte skulle va helt nöjd.  
Mini fick helt enkelt flytta hem till sin uppfödare 
igen där han får all den tid och träning han behö-
ver för att ev ”karta” på sig lite. Himla trist för han 
va en sån skön liten lirare! Återigen baksidan av 
hundföraryrket som är så svårt att vänja sig vid om 
man är lite blödig som Matte.

Ja skulle ju kunna skriva o berätta en massa om 
höstens stora begivenhet då vi hade besök från 
stora landet i VÄST! Hur otroligt efterfrågade 
vi hundar var av den där Hemliga Servisen som 
skötte saker runt Herrn från Väst, vilka fantastiska 
hotellrum och spännande platser vi sökte på MEN 
de går ju inte! Ja får ju inte berätta vad som! 

De jag däremot kan berätta lite om är att 
Bombskyddet inom Rik(s)et är lokaliserat på 3 olika basering-
ar och där finns även vi hundar. Vi kommer att rekrytera folk 
framöver och vi behöver verkligen hundförare! Jag tycker att 
alla ni som kanske börjar fundera på att det kanske börjar bli 
läge att byta jobb MEN ändå vill hålla på med hund – ska ta 
er en riktig funderare på om ni inte ska söka till oss! Det är en 
ganska gedigen rekryteringsprocess numera (tur för Matte att 
hon kom in då hon gjorde…) men kommer ni in får ni jobba 
med sökhund på många roliga och annorlunda platser som allt 
som oftast är betydligt finare arbetsmiljö (tänk Nobelfesten) 
än många kvartar ni söker i med narkhundarna! Ni kommer 
också få köra robot, träna mycket, resa mycket, gå många 
utbildningar, jobba med många annorlunda saker, ta hand om 
försvarets material som hittas ute i samhället och ni får titt som 
tätt spränga saker i luften! Det är faktiskt himla skoj OCH det 
bästa är att nu är allt i en form av nystart där ni kan vara med 

och påverka framtiden av bombskyddet i Rik(s)et!
Nackdelen (eller fördelen beroende på hur man ser det) är 

ju att vi som letar sprängämnen aldrig finner något på skarpa 
jobb och det kanske är positivt men vi vet ju att det görs många 
många många husisar i landet, där man faktiskt kan misstänka 
att det även finns sprängämnen gömt. När ni vet att det är ett 
tillslag på gång – Hör av er och ta med oss också! Våra chefer 
bestämmer ju i slutänden MEN vi som jobbar vill väldigt gärna 
vara med och söka sprängämnen (vi kan vapen också)! Vi tjä-
nar på det för vi får lite mer praktisk träning i skarpa miljöer 
och ni kanske kan få ett beslag ni kanske missat annars!   

Ser fram emot att mötas ute på jobb!!

Princessan

Att jobba inom Rik(s)et!

Princessan
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Från gullig valp till smidig unghund:

Ett viktigt och händelserikt 
år för Mallekrafts Ilsk

Text: Catarina Håkansson • Foto: Ronny Holmberg

För att svara på den sista frågan först, så är tanken att vi nu, 
när den förhoppningsvis sista snön nu till sist smält bort, ska 
komma igång med spårningen igen. Det kommer till största 
delen att handla om skogsspår och fältspår, men efter hand blir 
det också övningar på hårda underlag. Som jag nog berättat 
tidigare, har jag tränat apportmarkeringarna helt vid sida av. 
Framöver kommer jag att börja lägga lite föremål i spåren, och 
då ska han förhoppningsvis ”ta med sig” de påvisande marke-
ringar.

God relation
Vi som känner Ronny vet att en av hans stora styrkor som 
hundförare är hans förmåga att skapa en mycket god relation 
med sina hundar. Det är mycket sällan, för att nästan säga ald-
rig, som han är orättvis eller tappar humöret. 

- Framförallt när det handlar om valpar och unga hundar är 
det viktigt att inte sätta för mycket press i fel situationer, tror 
Ronny. Om en övning inte går riktigt som man tänkt sig, beror 
det på upplägget, inte på hundens ovilja att göra rätt. 

Ett konkret exempel på vad Ronny menar är hur han tänker 
kring skallmarkeringarna i söket. När det visar sig att Ilsk är, 
hur ska man bäst uttrycka det, entusiastisk mot figuranten, är 
det inte tal om någon form av bestraffning. Istället får figgen 
förekomma genom att kasta en boll. Vid det senaste tränings-
passet verkar ”polletten trillat ner”. Ilsk tvärstannar självmant 
ett par meter framför figuranten, och då kommer bollen fly-
gande. Först när detta beteende är helt befäst lägger Ronny till 
själva skallet, som han fortsätter att jobba med vid sidan av.

Nästa gång vi träffar Ilsk blir det på Olofströms Brukshund-
klubbs appellplan. Tanken är att Ronny då ska berätta lite om 
varför han lägger en hel del tid just här. ■

I dagarna är det precis ett år sedan Ilsk flyt-
tade från kennel Mallekraft i Skåne, till famil-
jen Holmberg i Blekinge. Under den här tiden 
har Polishunden haft möjlighet att regelbun-

det följa hans utveckling och träning. Vad 
har då Ronny fokuserat på under det första 
året? Vilka grunder har han lagt och hur ser 
den närmaste framtiden ut?
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