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... 1934 föds Camille Javal, mera 

känd som Brigitte Bardot.  Hon 

som slog igenom i filmen Och Gud 

skapade kvinnan (1956), där hon 

etablerades som sexsymbol av 

rang. I dag är hon mest engagerad  

i frågor om djurs rättigheter.

... 1939 träffar Tysk-

lands och Sovjetunio-

nens utrikesministrar, 

Ribbentrop och Molotov, 

en överenskommelse om 

Polens delning.

... 1531 landstiger den portu-

gisiske upptäcktsresanden Juan 
Rodriguez Cabrillo vid det som 

i dag kallas San Diegobukten. 

Cabrillo var den som upptäckte 

Kalifornien.
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 Susanne Lindblom och Isa är ett av cirka 
60 hundförarekipage som arbetar hos 
polisen i Västra Götaland. För drygt en 
vecka sedan sopade paret mattan och 
vann skyddshundsgruppen i Polishund 
SM, som i år hölls i Göteborg.  

Susanne Lindblom är stolt över sin hund Isa, 
det märks. Hon får en rejäl puss mitt på mun-
nen av henne när hon släpps ut ur bilen. Två 
män går förbi, ropar Grattis! och småpratar 
lite. 

– Det här är riktigt roligt! Jag har bara inte 
riktigt fattat att det är sant, säger Susanne 
Lindblom om vinsten och ler brett.

Det är en strålande vacker höstdag på 
Brukshundsklubben, ljuset strilar mellan 
björkarna från en klarblå himmel. Emellanåt 
hörs skott ifrån polisens övningsskjutbana 
intill. 

POLISHUND SM HÖLLS I SKATÅS i mitten av sep-
tember. De tävlande var indelade i två grup-
per, en för spårhundar och en för skydds-
hundar. Tävlingsmomenten i skyddshunds-
gruppen, som paret vann, var många: skydd, 
räddningssök, saksök, spår och lydnad. 

En skyddshund med förare arbetar med att 
hitta, hålla fast, avväpna och bevaka perso-
ner som misstänks för brott. På tävling kallas 
dessa personer för figuranter. 

Ett räddningssök innebär att hunden letar 
upp en person och ger skall tills föraren kom-
mer. Om hunden vidrör figuranten blir det 
poängavdrag.

Platsliggning med skott, kryp, inkallning 

med platsliggning är några exempel på lyd-
nadsmoment.  

Isa är tävlingsvan, hon höll nerverna i 
schack trots att något oväntat inträffade.

– Jag platsade henne, gick bort en bit och 
vände, men råkade halka i leran och föll. Men 
Isa låg kvar, berättar Susanne leende.

SM-vinsten är kronan på verket i en serie 
framgångsrikt tävlande. Trea i Polishund 
SM 2006, trea i Nordiska mästerskapen för 
skyddshundar 2007 och vinst i SM i narkoti-
kasök 2009. Många timmars arbete dagligen 
har givit resultat.

– I somras vann vi Nordiska mästerskapen i 

narkotikasök också. Men nu ska jag inte tävla 
mer med henne, nu ska hon få vila. Hon har 
blivit lite stelare med åren, förklarar Su-
sanne.

Från kommunikationsradion kommer 
några blippande ljud och en mansöst säger 
något. Susanne lyssnar med ett halvt öra.

ÅTTAÅRIGA ISA SKUTTAR omkring som en 
unghund med flaxande öron och tungan mer 
utanför munnen än innanför. Hon tillhör ra-
sen malinois eller malle som den också kallas. 
Hon är stor för att vara tik, har en slank brun 
kropp, kraftig bröstkorg och en gråtecknad 
ansiktsmask.

Stelheten märks inte av och att hon snart är 
pensionsmässig är svårt att se. Polishundar 
tas ur tjänst vid tio års ålder, men ibland får 
de dispens ytterligare ett par år om de är i 
bra form. Att vara tjänstehund hos polisen 
är tufft, för både rygg och höfter.

Susanne, uniformsklädd med sitt bruna 
hår samlat i två flätor, går i rask takt över 
gräsplanen. Isa följer henne intill, går nästan 
lite på snedden, så gärna vill hon veta vad hon 
nu ska göra. På kommandot ligg, lägger hon 
sig nästan innan ordet är uttalat och följer 
matte med blicken. 
Kontakten dem 
emellan är total.

Vad är roligast 
med att vara hund-
förare?

– Det är våra lyck-
ade jobb, det finns 
inget som man blir 
så glad av! Det är en 
fantastisk känsla 
att spåra upp någon 
försvunnen. Isa hittade en äldre farbror som 
gått vilse i skogen. Det var mörkt och kallt 
när jag släppte henne. Hundra meter bort gav 
hon skall. Mannen var nedkyld och kunde 
inte ta sig upp själv, berättar Susanne.

Förutom att leta efter försvunna, gör de 
saksök på brottsplats vid misshandel och 
våldtäkt, vapen- och narkotikasök, spårar 
människor och deltar vid kommenderingar 
under fotbollsmatcher och demonstratio-
ner.

Vad är jobbigast?
– Det är skiftgången, jag arbetar treskift. 

Efter 15 år börjar det kännas i kroppen. Sam-
tidigt är det roligast att arbeta nattskift, det 
händer mer då och jag kan använda mig av 
hunden. Det kan handla om inbrottslarm el-
ler bilstölder, säger hon.

Varför ville du bli polis?
– Min mamma sa att jag var rättvis som li-

ten, kanske är det därför. Men det var ingen 
dröm eller så, jag ville det bara, berättar Su-
sanne.

Hon är uppväxt i Borlänge, yngst i en sys-
konskara på tre. Ett tag arbetade hon som 
konferensvärdinna på Viking Line-båtarna 
mellan Stockholm och Finland. En liten 

Polispar på  
samma våglängd

SUSANNE LINDBLOM
Namn: Susanne Lindblom
Ålder: 40 år
Yrke: Hundförare hos Polisen i Västra Göta-
land
Bor: I Göteborg
Intressen: Resor, bakverk, löpning och tennis.
Aktuell: Vinnare tillsammans med Isa i 
skyddshundsgruppen i Polishund SM 16-19 
september 2010

ALERT. Isa, åtta år, visar inga tecken på att pensionen      

ISA
Namn: Simlunds Isa
Ålder: 8 år
Yrke: Polishund hos Polisen i Västra Götaland
Bor: Hemma hos Susanne Lindblom i Göteborg
Intressen: Springa, busa, mysa och äta.
Aktuell: Vinnare tillsammans med Susanne 
Lindblom i skyddshundsgruppen i Polishund 
SM 16-19 september 2010

POLIS PÅ OLIKA VIS
Del 1: Susanne Lindblom

”En grov 
och burdus 
person ihop 
med Isa 
skulle nog 
inte funka”

Minnesord

Tommy 
Glans
Som tidigare meddelats har 
scenografen, konstnären, kon-
struktören, ljussättaren och 
regissören Tommy Glans lämnat 
oss, 64 år gammal, efter en kort 
tids sjukdom. Hans närmaste är 

livskamraten 
Lisbet Wahl-
ström, scenograf, 
barnen Nadja, 
Pavel, Christof-
fer, Lisbets barn: 
Camilla och Anna 
med familjer.

Tommy började sin bana som de-
kormålare 15 år gammal vid Göte-

borgs Stadsteater, och utbildades 
vid Göteborgs konstindustriella 
skola i skulptur. När det stora 
uppbygget av regionteatrarna 
tog vid i slutet på 60-talet, hand-
plockades Tommy av Norrbot-
tensteaterns chef George Fant, för 
att börja bygga Sveriges största 
regionteater. 
   Tillsammans med en ambitiös 
skådespelarensemble, dåvarande 
hustrun maskören Siv Glans, och 

de lokala teknikerna inleddes ett 
pionjärarbete  som utvecklade 
den svenska teatern på ett genom-
gripande sätt. 

Jag minns musikalen Nalle Puh 
kl. 8.00 i Karesuando, stjärnklart, 
minus 20 grader, för en barn-
publik som aldrig sett teater och 
inte hade svenska som hemspråk, 
Tommy är med och bygger sitt 
vackra scenrum. Kostymerna har 
frusit till is. 

När Riksteaterns Västeråsen-
semble ombildades till Västman-
lands Länsteater, fick Tommy ett 
nytt uppdrag: att bygga upp en 
komplett teaterverkstad inklude-
rande alla de olika konstnärliga 
hantverk som ingår. ”Mycket 
snack och lite verkstad” existe-
rade inte, inte heller 40 timmars 
arbetsvecka.

Tommy konstruerade, på upp-
drag av Riksteatern, då världens 

Nöjda Sverigemästare.



SÅ GÖR VI NAMN
GP välkomnar minnesord. Vi vill 
veta den avlidnes hemort, ålder 
och närmast anhöriga. Så även 
skribentens namn, adress och 
telefonnummer. 
Av utrymmesskäl bör texten vara 
högst 2 500 tecken. Vi förbehål-
ler oss rätten att korta och ändra.
Maila till namn@gp.se

... 1970 
avlider Egyp-

tens president 

Gamal Abdel 

Nasser. Han 

efterträds av 

Anwar Sadat.

... 1972  griper 

kustbevakningen 

i Skåne fyra 

smugglare som 

håller på att bära 

i land 180 000 
cigaretter.

... 1968 toppar Hey 

Jude med The Beatles 

den amerikanska Top 

40 – den längsta låt 

som nått förstaplatsen 

på amerikanska Bill-

boardlistan. 

... 1959 har fil-

men I hetaste laget 

premiär i Stockholm. 

I huvudrollerna kan 

man se Marilyn 
Monroe, Tony Curtis 

och Jack Lemmon.

sväng som säljare och receptionist hanns med 
före Polishögskolan i Stockholm. 

– Polisyrket är ett serviceyrke. Det är fak-
tiskt lite likt de andra jobben jag har haft, 
säger hon. 

1997 VAR HON FÄRDIGUTBILDAD  och som ny-
bakad arbetade hon som radiobilspolis under 
några år, men sökte sedan till narkotikaroteln 
i Dalarna. 

– Det var intressant, jag jobbade med spa-
ning och utredningar. Men det var för mycket 
stillasittande för mig, jag tycker om att vara 
ute, säger hon.

Det var under den sju veckor långa hund-
förarutbildningen 2003 som hon träffade Isa. 
Sedan dess är de oskiljaktiga.

Isa är mycket lättlärd och Susanne använ-
der mest rösten när hon kommunicerar med 
henne. Samarbetet handlar om konsekvens 
och fingertoppskänsla. 

– Man passar mer eller mindre bra ihop med 
vissa hundar. En grov och burdus person ihop 
med Isa skulle nog inte funka, säger hon.

Röster hörs återigen i kommunikationsra-
dion, några kollegor åker på ett larm. 

– Ursäkta jag måste lyssna, det var nåt 
nu …

Hon vänder sig bort och ringer ett samtal.
 – Nej, allt var lugnt, säger hon.
När Isa gjort något bra får hon leka med en 

boll fäst i ett långt band. Hon är ett kraftpaket, 
det är svårt att hålla emot när hon tar bollen 
i munnen och drar för fulla muggar. Ögonen 
smalnar av och fylls av kamplust.

– Isa är på ett sätt hemma och på ett annat 
när hon jobbar. Hon älskar att arbeta och blir 
taggad av det, säger Susanne Lindblom och 
kramar om sin arbetskamrat.

ULLA M ANDERSSON
namn@gp.se 031-62 41 40 

Bilder: STEFAN BERG

    närmar sig. Hon behärskar till fulllo konsten att söka efter vapen och narkotika – och att hitta vilsegångna.   
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Dagens namn
Lennart låter ursvenskt men 
härstammar från det tyska 
Leonard som är bildat av två 
ord som betyder lejon och 
stark eller hård. Lennart är 
känt i Sverige sedan 1500-
talet. En känd Lennart från 
1600-talet var den berömde 
fältherren Lennart Torstens-
son. 
Namnet kom in almanackan 
1901 och blev riktigt popu-
lärt på 1920-talet, en popu-
laritet som höll i sig fram till 
1960-talet. Antalet namnbä-
rare är runt 149 100,  om-
kring 32 300 har Lennart som 
tilltalsnamn. En på 1900-talet 
mycket känd Lennart var 

Lennart Hy-
land. En annan 
känd medie-
personlighet 
var den för 
några år sedan 
avlidne Len-
nart Swahn.

Leonard är ett forntyskt 
namn som alltså härstammar 
från två ord som betyder 
lejon och stark eller hård. 
Namnet kom till oss på 1200-
talet genom ett 500-talshel-
gon som inom den katolska 
kyrkan ses som hästarnas 
skyddshelgon. Först användes 
formen Leonardus, senare 
Leonhard och därefter gjorde 
Leonard entré. 
Antalet namnbärare är runt 
5 300, av dessa har omkring 
600 Leonard som tilltals-
namn.

Kanske är det personen du 
lever med i dag, kanske är det 
din ungdomskärlek? 
Eller så är det grabben i blog-
gen bredvid.
Eller också handlar det om 
kärleken till ett fotbollslag, en 
båt, eller en hund?
Hur som helst: du bestämmer. 
Skriv max 1500 tecken om ditt 
livs kärlek. Mejla det hela, gär-
na med en jpg-bild också, till 
namn@gp.se
Vi väljer ut och publicerar ett 
urval på Namnsidan.

Mitt livs kärlek

största teater, en Shakespearesk 
mobil: Globen. En lysande sce-
nografisk utformning, i vilken 
många olika föreställningar 
gavs, även utomlands. 

Tommy hade även uppdrag 
vid Stockholms Stadsteater, 
Uppsala, Norske Teatret i Oslo 
och CYPT i Kalifornien, USA. 

Under fem års tid var han knu-
ten till Länsteatern i Örebro. Den 
sista scenografin, Romeo+Signe 

blev ett samarbete med Lisbet 
Wahlström och den spelas just 
nu på Teater Västmanland. 

En brinnande konstnär, med 
ett unikt tekniskt kunnande i en 
blomstrande epok. Tommy, med 
drag av Maxim Gorkij och en pli-
rande blick som M A Numminen 
– han lever i oss som fått arbeta 
med honom. 

Tack! 
EVA GRÖNDAHL

Prestigetunga 
utnämningar
Professor Tomas Albrektsson 
vid Sahlgrenska akademin har 
fått flera internationella heders-
uppdrag under 2010. 

Han är dessutom den första 
svenska läkaren som fått ett 
Honorary Fellowship i Dental 
surgery och blivit ledamot av 
Royal College of Physicians and 

Surgeons of 
Glasgow. 

Tomas Al-
brektsson, chef 
på avdelningen 
för biomaterial 
vid institutionen 
för de kliniska 
vetenskaperna, 

har under 2010 utnämnts till 
hedersmedlem av Association 
Osseointegration Nordeste i Bra-

silien och vid Italien Society for 
Osseointegration. 

Hans forskning handlar om 
att öka kunskapen om hur främ-
mande material, så kallade im-
plantat, läker in i kroppen. 
   I dag ser vi en allt mer ökande 
användning av implantat, ex-
empelvis inom odontologi, 
ortopedkirurgi, öronkirurgi och 
kärlkirurgi.  

Nytt om namn


