Pressemeddelelse
Ny bog om de firbenede efterforskere
Hunde har gjort tjeneste hos politiet i mere end 120 år og er endnu
ikke blevet overflødiggjort af moderne teknologi. De kan nemlig stadig noget helt enestående. Med snuden i sporet giver et indblik i
politihundenes verden og hvorfor de er vigtige i opklaringsarbejdet.
Politihunde kan snuse sig frem til blod, sæd og sved, der hverken kan lugtes eller ses af
os mennesker. De kan finde penge og narko, og så er de en effektiv hjælp, når politiet
skal standse en gerningsmand, der stikker af.
I Med snuden i sporet kan du læse om træningen af politiets hunde, om hvordan man
finder de bedst egnede hvalpe, om hundenes unikke snuder og historien bag, hvorfor
politiet bruger hunde.
Selvfølgelig handler bogen også om politihunde i aktion. F.eks. Aston, der er
sprængstofhund og hjælper politiet i tilfælde af bombetrusler, og schæferhunden
Birger, der havde en helt unik lugtesans og derfor blev Danmarks bedste politihund.

»

Jeg havde fire dages arbejde i fjeldet på den færøske ø, så stod Birger pludselig ved et
klippestykke og markerede. Det er den der stilhed, der kommer over hunden, når den
har fundet noget, som fascinerer mig med dygtige patruljehunde. Birger stod ved et
klippestykke, og der havde gerningsmanden ridset nogle ord ind i stenoverfladen. Det
var faktisk en tilståelse«, fortæller Birgers hundefører Steen Stausholm i bogen.
Med snuden i sporet følger hundene gennem de store kriminalsager, hvor de og deres
fører spiller en vigtig rolle.
Bogen er skrevet af to passionerede hundeelskere. Iben Danielsen er journalist og
forfatter. Anders Holt er også journalist og holder af at gå på jagt med sin hund.
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