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Orax är Årets Polishund
Schäferhanen Orax har valts till Årets Polishund 2009. Orax kommer från Heratorpets kennel 
i Glanshammar och tjänstgör vid polismyndigheten i Kalmar län tillsammans med sin förare 
polisinspektör Magnus Lundahl, 33.  Magnus har arbetat som hundförare i fem år tillsammans 
med Orax som snart är 7 år. Orax är en allroundhund som gör allt vanligt polishundsarbete 
inom ordningspolisen såsom spårning, räddningssök, skyddsarbete och narkotikasök. Men hans 
främsta område är spårarbetet.

– Spårning är hans paradgren, säger Magnus. Han har en exceptionell medfödd spårförmåga 
och hög arbetskapacitet.

Magnus beskriver både sig själv och sin hund Orax som väldigt envisa, vilket kan komma väl 
till pass vid svåra spårarbeten.

– Tror vi att det finns ett spår så ger vi oss aldrig, och har vi fått upp ett spår så ger vi oss heller 
aldrig, säger Magnus. 

Den noggranna näsan och den stora envisheten kom väl till pass när Orax tillsammans med 
Magnus skulle spåra en kvinna som försvunnit från sitt hem och förmodades befinna sig i ett 
friluftsområde i närheten. När Orax började spåra var det mörkt och började bli kallt. Terrängen 
var svårtillgänglig och vegetationen tät. Magnus skickade ut Orax några vändor och på det femte 
försöket blev han borta 5–6 minuter. Eftersom det fanns en stor väg i närheten började Magnus 
bli orolig men han lät Orax fortsätta jobba. Efter en liten stund hörde han Orax skall långt in i 
snårskogen. När Magnus kom fram såg han pälstussar sitta i det hagtornsbuskage där kvinnan 
befann sig. Kraftigt nedkyld kunde kvinnan föras till väntande ambulans efter att räddningstjänsten 
huggit ut en väg genom snåren.

Juryn, bestående av Per-Erik Karlsson, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och  
Peter Lindberg från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat den utomordentliga bredd som Orax visat i alla de delar som utmärker en förstklassig polis-
hund.

Utöver att utnämna Orax till Årets Polishund beslutade juryn att tilldela polishunden Akita, som 
dödades i samband med ett ingripande i Umeå, en postum utmärkelse. Akita ingrep mot en 
kraftigt beväpnad gärningsman i samband med ett grovt rån. Akita anses av polisen haft en direkt 
avgörande betydelse för att inga polismän kom till skada i samband med ingripandet.

Polishunden Orax och hans förare Magnus Lundahl kan ses på Svenska Kennelklubbens inter-
nationella hundutställning HUND2009 den 12–13 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. 
Prisutdelningen är lördagen den 12 december.  Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor 
till Magnus Lundahl och ett smaskigt ben till Orax.
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Årets hundar
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