
EN GOD SOLDAT 
 HVILER NÅR HAN KAN... 
 av Marit

V
i ble vekt etter en god times 

søvn: “SAR, oppmøte på 

helikopterbasen, plass til en 

hund. Person hadde skrevet 

det som kunne oppfattes 

avskjedsbrev. Mulig han hadde dratt 

hjemmefra på sykkel”. 

Jeg og makker Rocco gnidde søvn ut  

av øynene og kom oss til basen. Resten 

av “redningsfamilien” i huset, satte seg  

i bilen og kjørte mot stedet. Da vi var på 

vei, fikk vi informasjon om utslag på 

mobilsporing i et område, og helikopteret 

søkte med lys og nattoptikk fra luften 
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Plutselig hørte  
jeg en taktfast  
hals. Yes!” 



da vi nærmet oss området – fra luften 

klarte vi lokalisere 3- 4 elg i skogen. 

Jeg ble satt av ved bopel, og det var 

flere søksressurser på vei til stedet.  

Jeg og Rocco søkte ledelinje med flanke 

fra bopel og ned mot E6, mot området 

der mobilsporingen hadde slått inn. 

Ledelinjen gikk ned langs en elv,  

med skog på ene siden. Skogen var 

spennende og harene fikk en travel 

start på natten... Tross innslag av jakt  

og spenning gikk Rocco over i hals da 

vi kom ned til E6, der brua gikk over 

elva. Under brokaret lå den en mobil-

telefon og ett par krykker. Intens 

etterforskning på stedet avdekket at det 

var savnedes eiendeler – det var i alle 

fall savnedes bankkort og mobil. 

Etterlengtet pause
Jeg tok sporoppsøk fra stedet, men  

vi kom ikke videre fra der vi hadde 

entret fra. Jeg fikk stor interesse på  

en stein under brokaret rett ved elva. 

Kunne den savnede ha sittet her og 

trykket? Eller kunne han ha sitte her 

også hoppet i elva? Det åpnet seg  

to scenario. 

Natten gikk sin gang, og morgenlyset 

kom sigende. Det ble søkt strandlinje  

og teig i området rundt funn av mobil 

og krykker. Jeg og Rocco hadde søkt  

i 6-7 timer, og det var flere ressurser  

i sving. I 9 tiden fikk vi en etterlengtet 

pause, og Rocco krøllet seg sammen 

mens jeg fikk litt snacks. 

Den savnede var det ingen som hadde 

sett snurten av, og mangel på spor fra 

mobil og krykker kunne komme av at 

han hadde forlatt på sykkel. Men hvor?

I 10 tiden kom det inn melding om 

observasjon av savnede 16 km unna. 

Observasjonen var sikker, fordi 

vedkommende kjente savnede og 

hadde snakket med han. Han hadde 

vært fåmælt, og ville ikke si noe.  

Melder hadde kjørt, men fikk en dårlig 

magefølelse, og ringte politiet og fikk 

vite at han var savnede. Da han kjørte 

tilbake, var savnede borte. 

Rocco sov, og var trøtt som en dupp.  

Vi ble plukket opp av en patruljebil  

og ble kjørt til der melder hadde sett 

savnede på sykkel. Rocco satt i dørken 

på pikettplass og sov. Hvordan skulle 

dette gå? Makker virket jo ikke helt 

våken.. 

Da vi kom til stedet der han var sett på 

sykkel, ble jeg sluppet av og patruljen 

fikk i oppdrag å kjøre videre oppover  

å sjekke at han ikke bare hadde gjemt 

seg når melder kjørte forbi, for så å settes 

seg på sykkelen og sykle videre oppover. 

 

Jeg og Rocco hadde dalen for oss selv. 

Da Rocco fikk på seg lina og vi søkte 

oppover langs vegen, var han klar  

i blikket og tent for å jobbe. For en 

makker!! Rocco sjekket flere spor ut  

fra vegen, men brøyt av og fortsatte 

oppover vegen. Et sted dro han ut, 

mens jeg ble stående på vegen, og 

plutseligbegynner han halse. En sykkel. 

Trolig savnede sin sykkel. 

Sporoppsøk fra sykkel førte oppover 

langs elva – og BAM! Rocco kastet seg 

ut i elva og ble dratt nedover med 

strømmen. Jeg fikk tauet han inn på 

land, men han ville over! 

Savnede hadde altså krysset elva.  

Det skulle vi også - vi måtte bare finne 

et trygt sted å krysse, og flytte mobilen 

opp fra lårlomma. Kald og frisk start på 

formiddagen. 

Da vi kom over elva, for det som ble  

en svømmetur for Rocco og vassing til 

skrittet for meg, fortsatte han ufortørnet 

videre. Han ble borte i krattet foran 

meg mens jeg ristet av meg vannet. 

Plutselig hørte jeg en taktfast hals. Yes! 

Jeg gikk etter lyden og der stod han  

og halset. Under noe kratt lå en person 

og gjemte seg under en jerven duk. 

Savnede ble funnet i fysisk god  

behold.😊 

En god formiddag
Savnede funnet, ivaretatt av helse og 

fikk en ny start på resten av livet. 

En god erfaring for meg og Rocco  

- hunden sover når han kan, og er klar 

for arbeid selv om blikket ikke er 

stjerneklart 😊  n
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