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271 norske politi-
fanger skal hedres
Nesten hele denne utgaven av Politipen-
sjonisten er viet de 271 politifolkene som 
satt i konsentrasjonsleiren Stutthof under 
krigen. Det var 271 kolleger som var vil-
lige til å ofre livet om så var nødvendig og 
som ikke ga opp i kampen for et fritt og 
uavhengig fedreland. Våren 2015 er det 70 
år siden de ble frigitt. Vi vil være med på 
å hedre dem og vi begynner opptakten til 

dette allerede nå for at flest mulig av de som vil kan være med på denne 
beivenheten.

Av de 271 politifangene, var det 13 kolleger som aldri kom tilbake til Nor-
ge. Noen av dem døde i Stutthof, mens andre døde i Sverige, en i Pommern, 
en i Lübeck og en i Oslo – bl.a. av ulike typer sykdommer som de dessverre 
pådro seg under Stutthof-oppholdet.

Den 25. april 2015 vil det bli avduket en minneplate i Stutthof som ærer 
de 271 politifangene og de 13 avdøde kollegene spesielt. Politiets Pensjo-
nistforbund er glade for å kunne ta initiativet til dette, og vi håper at mange 
av våre kolleger både vil og kan være med på det som vil bli en norsk 
minne- og høytidsstund i Stutthof som aldri har vært gjennomført tidligere. 
Det blir norsk politihistorie på sitt aller, aller beste! De andre samarbeids-
partnerne er: Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund, Norsk Politihistorisk 
Selskap og IPA.

Det kan fortelles mye om de 271 politifangene. I dette bladet kommer en 
sivil fange til orde for å fortelle hvordan han hadde det. Det er interessant 
å lese. Politifangene var med på alt dette, og ikke minst på den dramatiske 
fergereisen i området rundt den byen som i dag heter Gdansk. Her kunne det 
ha gått riktig ille med norske kolleger.

Historien om fergetransporten er behandlet inngående i Erik Dahlins bok 
«De trodde på en ny dag»; en bok som bygger på hans fars (politimester 
Finn Dahlins) dagboknotater fra Stutthof-oppholdet. Det er også noen få an-
dre kolleger som har skrevet mindre bøker fra sitt opphold i konsentrasjons-
leiren. Disse kan også med fordel leses.

Den mest interessante boken om Stutthof er likevel Olaf R. Walles bok 
«Norsk politi bak piggtråd». Denne kom allerede i 1946 og er i dag kun å 
få kjøpt antikvarisk. Men – og dette gleder det meg å fortelle – ledelsen i 
Stutthof-leiren har bestemt å utgi en polsk utgave av Olaf R. Walles bok. 
Denne vil forhåpentligvis foreligge i god tid før april 2015 med et biografisk 
innledende kapittel om Olaf R. Walle og hans liv ført i pennen av Politipen-
sjonistens redaktør, Jørn-Kr. Jørgensen.

Det er sagt at en krig både splitter og forener. Det er nok sant, De norske 
politifolkene viste hvor klokt det er å stå sammen mot den tyske okkupa-
sjonsmakt. SS` sitt forsøk på å skape de norske politifangene om til «ambas-
sadører» for sin sak, var 100 prosent mislykket. Altså var våre kollegers 
motstand 100 prosent vellykket.

Det er alltid slik i en krig at noen må betale. 13 av våre kolleger betalte 
med sitt liv. Det er en regning som aldri kan gjøres opp, men vi kan være 
med på å hedre dem og takke dem. Og vi kan leve videre. Det er den beste 
måten å hedre alle våre 271 kolleger på. «Samhold er vår styrke!» 

Kyrre Stenbro, forbundsleder

Kyrre Stenbro.
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nerte og døde kolleger i Stutthof 25. april 2015. Det arbeides nå 
med et omfattende program for turen som vil koste ca. 5000 
- pluss/minus - kroner for den enkelte med fly og opphold. Den 
som er interessert i å være med, kan skrive til Dag Aasbø Travel 
på følgende e-mailadresse:

post@dagaasbo.no

Det er i 2015 70 år siden frigjøringen og vi ser dette som en fin 
anledning til å hedre våre kolleger.

Du er velkommen til å være med og vi ber deg om at du skriver 
til oppgitte e-mailadresse så snart du kan, så skal vi sørger for at 
du i tur og orden blir kontaktet med program og utfyllende opp-
lysninger i meget god tid før avreise.

Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør 

Skriv til Politipensjonisten. 
Vi venter på nytt fra ditt lokallag – stort eller smått.

Viktig melding!
Etter avtale med Politidirektoratet skal alle medlemmer 
av PPF få tilsendt Magasinet Norsk Politi gratis. Dersom 
det er noen av våre meldemmer som IKKE ønsker dette, 
så vennligst gi PPF-kontoret (forbundskontoret) be-
skjed på telefon 22 66 90 95 eller via e-mail: ppf@pf.no
Husk også å melde adresseforandringer til ppf@pf.no så 
fort det lar seg gjøre.

Bli med til Polen – til Stutthof
Foranlediget av tyskernes «Aksjon Po-
larkreits» hvor polititjenestemenn fra 
hele landet ble arrestert av den tyske 
okkupasjonsmakt og 271 kolleger sendt 
med slaveskipet «Donau» til Gdansk i Po-
len, vil norsk politi i april 2015 markere 
dette med bl.a. å avduke en minneplate i 
den tidligere konsentrasjonsleiren Stutt-
hof. Minneplaten vil også hedre minnet 
til de 13 av våre kolleger som omkom i 
leiren eller som en følge av oppholdet i 
Stutthof.

Stedet hvor de norske politifangene 
oppholdt seg i Stutthof er så godt som 
jevnet med jorden og finnes ikke lenger, 
men selve konsentrasjonsleiren står og 
er bevart på den måten at flere av byg-
ningene er bevart og danner et levende 
og interessant bilde av hva som foregikk 
i leiren. Gjenstander og bilder gir et levende inntrykk av leirlivet.

Det vil føre for langt å fortelle utfyllende om Stutthofleiren her. 
Det har både Olaf R. Walle og Erik Dahlin med flere gjort i sine 
bøker, og de anbefales lest av alle som interesserer seg for denne 
viktige delen av politihistorien som hendte for 70-75 år siden.

Det skal likevel nevnes at Stutthof ble bygget av nazistene og stod 
ferdig til bruk i 1939. Leiren var den første konsentrasjonsleiren 
som ble bygget utenfor Tysklands grenser, og flere nordmenn fikk 
et ufrivillig opphold her. Leiren lå i et bortgjemt og vått skogsom-
råde ca. 40 kilometer fra Gdansk og på den måten langt fra folk 
flest og «sivilisasjonen». Det gjorde at nazistene kunne gjøre mer 
eller mindre som de ville.

Noen av brakkene, krematoriet og gasskammeret i Stutthof er 
bevart for ettertiden og danner viktige historiske monumenter. 
En aktiv og interessert museumsledelse sørger for oppdateringer, 
forskning og publisering av rapporter m.m.

Platen som vil bli avduket i leiren 25. april 2015, har denne på-
skriften: 
«Denne platen er satt opp til minne om 13 norske polititjenest-
menn som døde som følge av oppholdet i Stutthof 1943-1945. 
Den er også reist til minne om de totalt 271 polititjenestemen-
nene som oppholdt seg her fra 1943-1945.» 

Påskriften kan bli justert underveis, men slik lyder hovedinnhol-
det. Plaketten vil bli stående under en flaggborg med plater fra 
også andre nasjoner som var i Stutthof i den angjeldende periode.

Vi vil gjerne at du som leser dette blir med å hedre våre inter-
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- Lev et innholdsrikt liv!
Av Jørn-Kr. Jørgensen

– Jeg gikk av for aldergrensen, nei, jeg stod over aldergren-
sen og gikk av med pensjon 1.12.2013 vel 58 år gammel. 
Kom da fra FN-tjeneste i Haiti. Norge kom til Haiti med sin 
første politi-kontingent med fem personer – senere utvidet 
til seks – i oktober 2010. FN hadde bedt om hjelp til å bygge 
opp politiet med tanke på etterforskning av seksuelle over-
grep mot kvinner og barn og familievold; den mest sårbare 
gruppen av dem alle. Etter jordskjelvet i 2010 var de enda 
mer utsatt for bl.a. voldtekter.

- Det er et to-delt prosjekt som går over fire år. Et går på kursing og 
opplæring av det lokale politiet i forhold til å etterforske de lokale 
sakene. Den andre går på å bygge opp og pusse opp lokaler til po-
litiet slik at de har et egnet sted å ta imot ofrene for overgrepene. 
- Målet er å bygge 18 kontorer fordelt over hele Haiti, samt å ut-
danne 1000 politifolk. Da jeg reiste hadde ca. 950 tjenestemenn- 
og kvinner fått denne utdannelsen, og byggingen av kontorene var 
kommet godt i gang. Denne formen for utdannelse er nå imple-
mentert i grunnutdannelsen for politiet i Haiti.

Spennende politiliv
Det er Tone Aspheim som forteller dette. Hun har levd et spen-
nende politiliv med bl.a. et tidligere opphold – 1.5 år – i Liberia i 
FN-tjeneste. 
– I Liberia var jeg ved NPTA – Politiskolen og tilrettela kurs, skaffe in-
struktører, laget timeplaner og var aktivt med i arbeidet. Politiskolen 
lå utenfor hovedstaden Monrovia.
– Etter å ha hatt aspiranttiden på Vika politistasjon og gjennomgått 
Politiskolen, kom jeg til Narkotikaseksjonen i Oslo. Etter hospitering, 
var jeg ved Kriminalvakta og Trafikketterforskningen i Oslo, og etter 
et par barn begynte jeg ved Stovner politistasjon avbrutt av ett år 
på Romerike/Gardermoen. På Stovner var jeg etterforsker, godsspa-
ner og drev med etterretning.

Politiet må være tilstede
– Hva tror du om politiets utvikling?
– Vel, man kan reformere og sentralisere så mye man vil, men  
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politimannen må alltid være tilgjengelig for det publikum han er 
satt til å tjene. Uten kontakt med grasrota i samfunnet, vil mye gå 
tapt. Vi er avhengig av publikum for å kunne løse saker, så vi må 
ikke fjerne oss fra dem. 

Korrupsjon
– Men ute i verden, hvordan er det der?
– Det som er problemet både på Haiti og i Liberia, er korrupsjonen. 
Den har et større tak på folk enn de fleste er klar over. Jeg har sett at 
folk er stoppet av politiet bl.a. i trafikken, og istedenfor en bot eller 
anmeldelse, har penger skiftet hender.

– På Haiti er f.eks. Canada en meget stor bidragsyter, men vil nå 
trappe ned bistanden fordi de ser for lite resultater av de millioner 
av dollar de sprøyter inn i landet. Det er korrupsjon. Utstyr når ikke 
til politiet. Det går til ledelsen, men ikke til det det er tiltenkt. Mye 
brukes privat. Det er et hav av urettferdighet.

Lån uten renter og avdrag
– I Liberia hadde en vanlig konstabel i gata 90 US Dollar i lønn i 
måneden. Det er ikke mye å klare seg på når en har både husleie, 
mat, familie, barn og skolepenger til barna m.m. Det blir lett mange 
utgifter, og vi ble ofte spurt om vi ville låne bort penger. Det ble fort 
et permanent lån – rente og avdragsfritt.

Ville bli fysioterapeut
– Jeg har aldri angret på mitt yrkesvalg. Jeg ønsket en gang å bli fy-
sioterapeut, men på grunn av noen skader ble det ikke slik. Politiet 
har vært et spennende og til tider både givende og krevende. Det 
å kunne være tilstede når folk trenger hjelp og hjelpe, er en stor 
tilfredstillelse.

Politiet støttet barnehjem
I Liberia støtter vi et barnehjem. Det var givende. Vi kjøpte mat hver 
måned på markedet. Vi kjøpte senger, madrasser og myggnett. Og 
vi samlet inn klær og sko her hjemme som vi hadde med nedover. 
Noen har laget en kalender de har solgt. De lager vesker som er 
solgt. Det ble litt sving på det etter at politiet kom til. Barnehjem-
met heter Calvary Orphanage.
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Aktiv pensjonist
– Hvordan er det å være pensjonist?
– Jeg har ikke savnet jobben en dag til tross for at jeg likte meg i 
politiet. Jeg er aktiv i Oslo Politiets Pensjonistforening som nestle-
der. Jeg har også fått meg en deltidsjobb som avlaster for funksjons-
hemmede. Det er en flott opplevelse å møte mennesker. De jeg har 
med å gjøre, er multihandikappede og trenger hjelp – alt fra å spise 
til å skifte bleier. Dette har noe med menneskeverd å gjøre og gir 
mange tankekors.

Lev et innholdsrikt liv!
– Sett opp mot alle de problemene de har på Haiti og i Liberia, har 
vi ingen verdens ting å klage over. Men det å fortsatt kunne hjelpe 
folk som har behov for hjelp, er en rikdom. Jeg synes det er spen-
nende – og anbefaler det gjerne til andre. Det handler om å leve et 
innholdsrikt liv.

Politipensjonist Tone Aspheim har vært ute i 
FN-tjeneste i to omganger. Nå arbeider hun 
blant multihandikappede.



6 NUMMER 3 – 2014

POLITIPENSJONISTEN

Stutthof ville vinne norske politifanger for den storgermanske tanke
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Å plassere norske politifanger i konsen-
trasjonsleiren Stutthof var nazistenes 
forsøk på å vinne norske politifolk for 
den storgermanske tanke. Dette ekspe-
rimentet var en total fiasko. Fedrelands-
kjærligheten var større.

I april 2015 er det 70 år siden norske politi-
fanger ble sluppet fri fra konsentrasjonsleiren 
Stutthof i Polen. Dette skal markeres, og det 
legges nå opp til et arrangement i Stutthof 
25. april 2015 der det bl.a. vil bli avduket en 
minneplate over norske politifolk som satt 
internert i den nevnte konsentrasjonsleiren.

Dette er Stutthof
Stutthof ligger 35 km øst for Gdansk. Leiren 
var planlagt som interneringsleir allerede før 
tyskernes invasjon av Polen. Dagen etter in-
vasjonen begynte polske fanger fra Gdansk 
byggingen av leiren. De første fangen ble innregistrert allerede 
10. september 1939.

Opprinnelig skulle leiren være en leir for sivile mannlige fanger, 
men i november 1941 ble den en spesialleir drevet av SS og 13. 
januar 1942 ble leiren formelt sett en konsentrasjonsleir. Fra ja-
nuar 1941 kom også kvinner til leiren. Før 1942 ble leiren brukt til 
å utrydde den polske intelligensiaen, senere kom det fanger fra 
mange europeiske land dit.

271 norske politifanger
I 1942 begynte større utvidelser som ble fullført samme høst og 
nye utvidelser av leiren var planlagt gjort i 1944. Planen var at 

leiren skulle kunne ha 100.000 fanger på samme tid, 35.000 mer 
enn det høyeste antallet fanger som ble registrert sommeren 
1944. En polsk kommisjon antok i 1946 at 102.000 fanger hadde 
vært i leiren i tiden 1939-45, og av disse var 85.000 omkommet. 
Antallet på norske fanger var 334 menn og 18 kvinner, i tillegg 
var 9 nordmenn på utekommando i Gotenhafen (Gdynia). 271 
av dem var norske politifolk som i hovedsak hadde ankommet 
med slaveskipet «Donau» etter at de hadde nektet å skrive under 
nazistenes lojalitetserklæring. 13 av våre kolleger omkom enten i 
Stutthof eller som en følge av fangeoppholdet.

Gasskammeret i Stutthof
Stutthof hadde nesten 40 uteleirer, de to største var for jødiske 
kvinner. På grunn av de harde betingelsene i leiren kan Stutthof 
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Stutthof ville vinne norske politifanger for den storgermanske tanke Det forskes på 
norske politifanger 
i Stutthof

Norske politifanger i Stutthof blir nå ob-
jekt for et søtte forskningsarbeid ved Ho-
locaustsenteret i Oslo. Det holder senior-
forsker Terje Emberland på med et større 
opplegg som går inn i en enda større 
sammenheng om norsk politi under 2. 
Verdenskrig.

«Norsk politi i Stutthof-leiren» er Terje 
Emberlands overskrift for forskningen om 
dette og han sier selv om dette på Holo-
caustsenteret sider på Internett:

«271 «upålitelige» norske politimenn ble 
sendt til en omskoleringsleir for germa-
nere ved Stutthof. Det ble en fiasko. Poli-
timennene klarte her det de ikke hadde 
klart tidligere – å danne en felles front 
mot nazifiserings-framstøt. Stutthof-opp-
holdet representerer en kontrast til det 
svært blandede inntrykket norsk politi 
gjorde under krigen, og kan ha fungert 
som en slags hvitvask av hele politiet. 
Stutthof er også en illustrasjon både av 
SS’ urealistiske planer for Norge generelt 
og norsk politi spesielt, og de interne 
konfliktene både innenfor SS og mellom 
SS og Terboven.

Prosjektet skal dokumentere prosessen 
som ledet til Stutthof-oppholdet, kartleg-
ge oppholdets karakter og innhold, for så 
å undersøke etterhistorien – hvilken be-
tydning oppholdet fikk for synet på poli-
tiet under og etter landssviksoppgjøret.»

i praksis betraktes 
som dødsleir frem 
til 1943, spesielt 
for de jødiske fan-
gene. 

Våren 1944 ble 
det bygget et eget 
gasskammer til lei-
ren, men allerede 
samme sommer 
var kapasiteten for 
liten og det ble 
benyttet spesielt 
innrettede jernba-
nevogner til dette 
formål. Gassing av 

fanger forsatte til utpå høsten 1944. Fra sommeren 1944 ble nyankomne fanger drept 
med gass umiddelbart etter ankomst og nesten samtlige av de 50.000 jødene som ble 
sendt til Stutthof, ble drept.

Dødsmarsj til Vest-Preussen
På grunn av russernes vinteroffensiv i midten av januar 1945 ble ca. 38.000 fanger 
sendt på dødsmarsj vestover til Vest-Preussen. Av disse fangene regner en med at ca. 
30.000 omkom. Ny evakuering av leiren ble foretatt 25. april 1945. Disse ca. 4.500 
fangene ble hentet med landgangsbåter til festningsbyen Hela og derfra med elvelek-
tere til Neustadt i Holstein hvor de ble befridd av engelskmenn. Stutthof ble befridd av 
sovjetiske tropper 1. mai 1945.

I dag er det på en del av det gamle leirområdet et museum med ulike minnesmerker.

Bli med til Stutthof!
Nå kan du være med til Stutthof og oppleve 
noe av dette. Leiren er godt bevar og en 
arbeidsgruppe bestående av representanter 
for Politidirektoratet, Norsk Politihistorisk 
Selskap, IPA Norge, Politiets Fellesforbund 
og Politiets Pensjonistforbund arbeider nå 
for å sette sammen en program for minne-
dagen 25. april 2015.

Vi skal i detalj komme tilbake med et detal-
jert program, reise og prisen, men den som 
er interesser, bør allerede nå melde seg på 
helt uforpliktende til e-mailadressen; 

stutthoftur@mail.com

I tur og orden vil vi i god tid skrive til del-
takerne med de nødvendige opplysninger. 
Turen til Stutthof blir en fin mulighet til å he-
dre tidligere kolleger og til å møte historien 
uforfalsket, direkte og konkret.

Terje Emberland.
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Olaf Reidar Walle skrev
boken om Stutthof-politiet

Det var Tvedestrandsmannen Olaf Reidar Walle som skrev 
den opprinnelige boken om norske politifangers opphold 
i Stutthof. Siden har flere andre skrevet om sine opplevel-
ser på en innsiktsfull måte, men Walle var den første – og 
hans bok har fått stor betydning for forståelsen av hva som 
skjedde i Stutthof. Nå skal boken oversettes til polsk.

Olaf Reidar Walle (1908-77) begynte i politiet i 1936, etter flere 
år som journalist. Under 2. verdenskrig ble han arrestert av tys-
kerne og sendt til fangeleiren Stutthof, der han satt til fredsvåren 
1945. Også under fangenskapet var han flittig med pennen, og 
han skrev bl.a. Stutthof-politiets oppsang, som utvilsomt bidro til 
å holde motet oppe blant fangene.

Her er den:
Vi kommer fra Norge, 
fra landet der nord,
fra høyreiste fjell 
og fra smilende fjord.
I dag paraderer 
og taktfast marsjerer
vi alle in Deutschland og synger i kor:

Wir sind Polizisten (Optimisten)
med sang og humør,
og holder på gnisten,
den gnist som aldri dør!
Alt mismot forsvinner 
i sollyse minner
og fremtidens håp for hverandre vi strør!

Etter krigen skrev Walle som nevnt boken «Norsk politi bak pigg-
tråd. Stutthof-politiets historie 1943-1945». Denne rikt illustrerte 
minneboka fra fangeleiren leses fortsatt med interesse, ikke minst 
av politiets egne folk. 

Walle skrev også utallige sanger, viser og leilighetsdikt, og vant 
flere priser for sitt journalistiske virke. Han er mester for så vel 
Aust-Agdersangen som Tvedestrandssangen.

Walle var i mange år meget aktiv i kommunepolitikken, og han 
var Tvedestrands ordfører 1956-57. Han hadde et bredt interesse-
felt og deltok aktivt i en lang rekke foreninger og organisasjoner. 
I mange år drev han Tvedestrand Turistkontor, og var en framifrå 
markedsfører av distriktet.

Walle var politibetjent og plassjef for Sivilforsvaret i Tvedestrand. 
Han var dessuten styremedlem i Norsk Politiforbund.

Olaf R. Walle.
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Gode guider for Stutthof-leiren
Konsentrasjonsleiren Stutthof er belagt i et relativt lite kjer-
neområde hvor det er enkelt å orientere seg og hvor ingen 
går seg vill. Den store administrasjonsbygningen danner et 
absolutt tyngdepunkt i leiren og kan ses fra så godt som hele 
området.

Det er brakkene og husene man går inn i som danner opp-
levelsen av å være i en konsentrasjonsleir. På den andre siden 
av hovedinngangen, altså på den andre siden av leiren, ligger 
gasskammeret og krematoriet. Her er det også plassert en gal-
ge og en jernbanevogn som ble brukt som mobilt gasskammer.

Dette er vonde, men viktig ting å se, gå inn i og oppleve. 
Minneplaten for de 271 norske politifangene vil bli plassert 
etter museumsledelsens bestemmelse, i krematoriet sammen 
med de andre minneplatene som representerer andre lands 
fanger. Over samtlige minneplater henger det en flaggborg.

For den som er ytterligere interessert, finnes det to guider. 
Den ene er en 158-siders bok på engelsk som tar for seg hele 
Stutthof-historien nærmest fra A til Å. Den er skrevet av tidligere direktør ved museet, Janina Grabowska-Chalka (1945-2004) som 
døde alt for ung, men som drev forskning rundt alt som hadde med Stutthof og konsentrasjons-leirkomplekset å gjøre. Boken heter 
«Guide – Historical information».

Den andre guiden, er et mindre hefte som tar for seg leirens ulike hus og bygninger og som på engelsk på en kortfattet og instruktiv 
måte forteller om hva de ulike stedene inneholdt og hva som ble gjort og nær sagt, ikke gjort. 

De to guidene er talende dokumenter som kan kjøpes i leiren hvor det også finnes en liten museumsbutikk for ulike typer litteratur 
på mange språk. (JKJ)

De av våre kolleger som kom hjem fra Stutthof følte et behov for felles-
skap. Dette ble skapt hjennom Oslo Politis Stutthof-klubb, og i et stor pro-
tokoll finner vi at det først var et forberedende møte 29. november 1945 
før det konstituerende møte 23. januar 1946.

Den gamle protokollen forteller om møter helt frem til 12. april 1948. Da 
blir det brått slutt. Det finnes i hvert fall ingen referater i protokollen etter 
dette.

Klubbens formann var R. Fossnes, men hva som ble klubbens endeligt 
og hvorfor møtene sluttet så brått, har det ikke lykkes oss å finne ut av. 
Poenget var at det eksisterte en Stutthof-klubb og at erfaringene fra tiden 
i leiren ble tatt vare på. Noen av dem finnes i protokollen.

Oslo Politis 
Stutthof-klubb
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Fangeskipet «Donaus» siste reis
Av direktør Guri Gjeltnes, HL-senteret, Oslo

«Donau» ble senket ved Drøbak i 1945, slept til Hamburg 
og hugget opp. Skipsklokken ble igjen i Norge og står fra  
9. april 2014 på Holocaust-senteret.

Skipsnavnet «Donau» bringer frem en lang rekke minner, assosia-
sjoner og fortellinger fra okkupasjonsårene. Den mest dramatiske 
var «Donaus» del av historien om deportasjonen av jødene fra 
Norge. Da skipsklokken slo ved avgang 26. november 1942, forlot 
«Donau» utstikker 1 ved Amerikalinjens kai i Oslo med 532 jøder 
om bord: 302 menn, 188 kvinner og 42 barn. Bare ni menn fra 
denne transporten overlevde 2. verdenskrig.

Flere skulle vært med
Meningen var at «Donau» skulle ha fraktet flere jøder 26. novem-
ber, men mange transporter fra andre deler av landet rakk ikke 
frem i tide. Jødene om bord på «Donau» var arrestert av norske 
politimenn og representanter for Germanske SS Norge og mann-
skaper fra Hirden, etter ordre fra den tyske okkupasjonsmakten. 
Vaktstyrken om bord besto av 50 mann. Det var Hauptsturmführer 
Wilhelm Wagner som 24. november ga ordre om at alle jøder 
med «J» i passet skulle arresteres og deporteres ut av landet. 
Wagner var selv til stede på Utstikker 1 sammen med politiin-
spektør Knut Rød, som hadde ledet arrestasjonene av jødene i 
Oslo og Aker.

Forholdene om bord for de 532 jødene var elendige. De 
ble stuet sammen i to lasterom, kvinner og barn i det ene 
og menn i det andre. 

Ved Drøbak blåste det opp til storm, og «Donau» ble derfor lig-
gende en stund ute i Oslofjorden. Vel ute i åpen sjø rullet skipet 
voldsomt, og flere ble sjøsyke.

Mange om bord tenkte først at transporten skulle gå nordover 
til en arbeidsleir i Norge, men «Donau» gikk med kurs sørover 

gjennom Øresund. De kunne etter hvert se det opplyste Sverige 
på babord side og det mørklagte Danmark på styrbord side.

På grunn av sterk storm i Østersjøen ble «Donau» forsinket 
og ankom havnebyen Stettin om formiddagen 30. november. 
På kaien ble jødene fra Norge overlatt til tysk sikkerhetspoliti og 
vaktmannskaper fra ordenspolitiet.

Drept samme dag
Transporten gikk videre med tog, og 1. desember ankom jødene 
fra Norge utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Alle barn, kvin-
ner og menn som ble definert som arbeidsudyktige, ble drept 
samme dag – tilsammen 346 personer. I alt 186 menn i alderen 
15–50 år ble registrert som arbeidsdyktige fanger. Bare ni over-
levde verdenskrigen. 

Av de tilsammen 772 jødene som ble deportert fra Norge 
på de tre skipene «Donau», «Monte Rosa» og «Gotenland» 
overlevde bare 34. Om lag 250 jødiske familier ble utslettet.

D/S Donau ble bygget av Deutsche Schiff- und Maschienbau 
i Hamburg i 1929. Skipet var eid av det tyske rederiet Nord-
Deutscher Lloyd og var på 9035 bruttoregistertonn. Donau var i 
utgangspunktet et sivilt lasteskip, men ble ved 2. verdenskrigs 
utbrudd rekvirert av den tyske krigsmarinen og utstyrt med luft-
vernskyts og undervannsbomber. 

Etter invasjonen av Norge ble skipet satt inn i transport mellom 
Stettin og Oslo. I første rekke brakte «Donau» tyske tropper og 
mengder av forsyninger til Norge, men skipet ble også brukt til å 
forflytte tyske soldater fra Norge til innsats på Østfronten.

Slaveskipet
«Donau» ble under okkupasjonen omtalt som «slaveskipet», da 
det ble brukt til å transportere utsultede russiske krigsfanger til 
tvangsarbeid i Norge, og til å frakte norske fanger til Tyskland og 
det okkuperte Polen. Blant disse var norske studenter og offiserer 
som ble sendt til krigsfangenskap i Tyskland. 

Bilde av Donau ved samme utstikker på Akershuskaia hvor jødene ble sendt fra. Bildet er tatt av en tysk soldat under krigen, vi vet 
ikke hvilket år, da skipet gikk mellom Oslo og Stettin fra 1940 til 45. (Bildet publisert med tillatelse fra HL-senteret og www.festningsverk.no.)
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Offiserene ble sendt i to puljer: En gruppe ble fraktet med ski-
pet «Isar» til Stettin. Den andre gruppen ble i september 1943 
sendt om bord på «Donau», der de havnet i de store, skitne las-
terommene på akterskipet. De ble fordelt på tre dekk forbundet 
med hverandre ved hjelp av provisoriske trapper gjennom luke-
åpningene. Halmmadrasser med papirlakener lå på store brisker 
og på dørkene.

Offiserene fortalte etter krigen at de overalt på «Donau» kunne 
lese navn og innskrifter fra tidligere fanger, blant andre jøder og 
russere. Også arresterte politifolk ble sendt med dette ski-
pet. I desember 1943 ble 271 politifolk sendt med fange-
skipet «Donau», de endte i konsentrasjonsleiren Stuffhof 
nær Danzig.

Skipsklokken til «Donau» er fra i dag av plassert på Holocaust-
sentret i Oslo, som et symbol på forsøket på å utrydde alle jøder 
i Norge. 

«Donau» fraktet også flere hundre arresterte norske sjøfolk til-
bake til Norge i mai 1941 etter at de var tatt til fange av tyske 
krigsskip og tvangssendt hjem.
Senket av Manus og Nielsen
Natt til 16. januar 1945 plasserte Max Manus og Roy Nielsen ni 
limpets på «Donaus» skutebunn. Disse sprengladningene var ko-
blet parallelt og noen i serie, alle med god tidsforsinkelse. «Do-
nau» forlot Utstikker 1 ut på dagen 16. januar. To loser gikk i land i 
Drøbak i 16-tiden. Kort tid etter hørtes kraftige eksplosjoner. 

Skipet ble landsatt med baug og forskip godt opp på fastlan-
dets fjellgrunn, mens akterskipet sank til sjøbunnen i 40 graders 

vinkel. Cirka 1500 tyskere og 450 hester befant seg om bord. I et 
notat fra 1950-tallet om fangeskipet «Donaus» siste reis het det 
kontant: «Skrikene hørtes helt til Drøbak. Videre ferd nach das 
Vaterland var stanset».

Etter krigens slutt overtok Direktoratet for fiendtlig eiendom 
havaristen. Det ble forhandlet med flere skipsbergere uten re-
sultat. Tidlig på 1950-tallet fikk et konsortium i Bergen ferdigfor-
handlet en bergingskontrakt med tyske bergere. I mars 1952 ble 
skipet registrert som «Bergensiana», og i april dokksatt på Akers 
Mek, etter at lik og hestekadavre var fjernet. Man fant at skroget 
og maskineriet var i såpass stand at reparasjon ble vurdert. Men 
det var usikre tider, i august 1952 ble skipet solgt og slept til «Ei-
sen und Metall», Hamburg, der det ble hugget opp.

To skipsklokker ble igjen i Norge. En liten klokke som 
sto på «Donaus» bro, har vært i Lingeklubbens eie. Hoved-
skipsklokken som sto på «Donaus» dekk, har i flere tiår 
vært utstilt på Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus 
festning. 

Det var denne klokken som ble brukt for å signalisere avgang 
og ankomst og annen aktivitet på «Donau», og det er denne klok-
ken som nå har kommet til HL-senteret på Bygdøy.

Mer enn noe annet symboliserer denne skipsklokken fra 
«Donau» forsøket på å tilintetgjøre alle jødene i Norge. 

Deportasjonene av de norske jødene inngikk i et europeisk ut-
ryddelsesprosjekt, der nazistene ville renske Europa for jøder – fra 
øst til vest og sør til nord. Slik inngår en liten skipsklokke i den 
store historien.

Samuel Steinmann, den eneste gjenlevende fra deportasjonen av de norske jøder med Donau i 1942, og Guri Hjeltnes, direktør bed 
HL-senteret. Klokken fra Donau er nå en del av HL-senterets permanente utstilling. Klokken ble tatt fra skipet av Max Manus etter 
frigjøringen. Det var Manus og Roy Nielsen som senket skipet i januar 1945. (Foto: HL-senteret.)



 
 

 

POLITIPENSJONISTEN

Øyenvitneskildring fra Stutthof

12 NUMMER 3 – 2014

Tekst og foto: Frode Hermanrud, Oppland Arbeiderblad

Den 11. mai 1944 ble Johan Solberg arrestert av tysk sik-
kerhetspoliti på Raufoss og sendt til konsentrasjonsleieren 
Stutthof i Polen. Det skulle gå 50 år før han orket snakke 
om det.

Det går i kokekaffe – og skolebrød. Veggene i leiligheten til den 
tidligere sivilingeniøren er dekket av familiebilder. Innholdsrike 
bordflater forteller om en mann som liker å holde seg oppdatert.

 Nå klager 92-åringen over at blekkpatronen i skriveren begyn-
ner å bli dårlig. Sist han holdt foredrag hadde han illustrasjonene 
lagret på en minnepinne.

Johan Solberg er fra Kolbu, men bor i Vikersund. Men det er verken 
de flotte avlingene Østre Toten er kjent for eller de lange skihop-
pene i Vikersundbakken vi skal snakke om. Johan er et tidsvitne. 
Han var der. Han var i Stutthof.

– Stutthof var en av de hardeste konsentrasjonsleiren under  

annen verdenskrig, forklarer Willy Mo som er fagansvarlig i stiftel-
sen Hvite Busser.

Det begynner å bli få av dem nå. Stiftelsen har fire tidsvitner som 
noen ganger blir med skoleklasser på tur til de gamle skrekklei-
rene.

– Stutthof ble opprettet like etter at krigen brøt ut, og i utgangs-
punktet besto fangene av polititjenestemenn som nektet å jobbe 
for nazistene, sier Mo.

 Stutthof var også den siste leiren som ble befridd av sovjetiske 
soldater, Det skjedde først 9, mai 1945. Da var det rundt 100 fan-
ger igjen.

Tilbake til 40-tallet. Sammen med en gruppe skolekamerater ble 
Johan Solberg med i en etterretningsgruppe som skulle rapportere 
til England om tyskernes aktiviteter på Raufoss. På den tida bodde 
han hos ei tante på Raufoss, noe som gjorde at veien til «fabrik-
ken» var kort.

Johan Solbeg ble arrestert 
11. mai 1944.
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– Ammunisjonstransporter ut fra fabrikken måtte rapporteres øy-
eblikkelig. I tillegg skulle jeg holde øye med navngitte personer 
som var mistenkt for angiveri, forteller Solberg.

På den tida var det ikke lett å vite hvilken farge naboen hadde på 
skjorta, for å si det sånn.

Å være i etterretningsbransjen var ikke for dem med skrale nerver. 
Johan Solberg var en del av en såkalt kjedeorganisasjon.

– Vi skulle ikke vite om flere enn den som var foran oss og etter 
oss i gruppa, sier Solberg som en morgen på skolen fikk beskjed 
om at han som sto etter ham på lista hadde blitt arrestert kvelden 
før.

– Da ble jeg og min overordnede enige om at vi måtte stikke av. 
Jeg skulle sykle inn til Oslo til en adresse der, og så skulle jeg even-
tuelt bli hentet. Jeg skulle bare innom en rask tur for å smøre med 
meg noe mat da Gestapo sto på døra. Jeg hadde ikke noe våpen, 
så det var bare å bli med, forteller Solberg stille.

Men hvordan kunne Gestapo vite om Johan Solberg og hans rolle 
i etterretningsgruppa på Raufoss? Det hadde seg nemlig slik at 
gruppa hadde inngått en pakt som gikk ut på at skulle en bli ar-
restert, måtte han for guds skyld holde ut i 24 timer slik at neste 
mann i kjeden fikk tid til å komme seg vekk.

– Men så hadde nok ikke han klart å holde ut torturen. Før jeg fikk 
beskjed hadde det gått over halvt døgn. Kameraten min rakk å 
stikke av – jeg gjorde det ikke, forteller Johan Solberg som legger 
til at kameraten som smatt unna Gestapos klør, senere falt ved 
trefninger i Nord-Etnedal.

– Det er jo skjebnes ironi. Hadde ikke jeg blitt arrestert hadde jeg 
kanskje vært sammen med de, sier han.

Før Solberg havnet i Stutthof, ble han først sendt til harde forhør 
på Lillehammer. Deretter gikk turen til Hamar kretsfengsel før han 
til slutt endte opp på Grini. Da hadde han vært i tysk fangenskap 
siden 11. mai. og nå viste kalenderen 1. august.

– 10. august ble jeg sammen med 43 andre menn og 18 kvinner 
sendt til Tyskland på en lastebåt som skulle til Danzig (Gdansk) 
med ammunisjon. Vi skulle nok være gisler for at ikke båten skulle 
bli bombet av engelskmennene. Jeg følte dette som en lettelse. 
Jeg hadde vært redd for å bli skutt, men trodde nå at dette var den 
straff som var tiltenkt meg, sier Solberg og rører lett i kaffekoppen.

 Etter tre dager på veien, ankom fangene Danzig.

– Det var nå ikke mer bruk for oss, så vi ble puttet inn i nærmeste 
konsentrasjonsleir som var Stutthof som lå cirka 45 kilometer øst 
for Danzig, sier Johan Solberg og forteller at etter at damene had-
de blitt hentet av en lastebil, kom etter noen timer den samme 
bilen tilbake for å hente karene.

– Vi ble stuet sammen på lasteplanet. Det ble så trangt at det ikke 
var plass til at alle kunne ha beina på gulvet samtidig. Jeg var den 
siste som kom på. En svartkledd vaktsoldat satte seg på lemmen 
bak meg. Han satte en pistol i siden på meg og varslet at hvis 
det ble noe bråk inne i bilen så var jeg «den første». Det ble en 
forferdelig reise. Varme og utmattelse gjorde en opphisset stem-
ning i flokken, og hver gang det ble litt knuffing og kjefting inne 
på lasteplanet, fikk jeg en dytt i siden av pistolen. Jeg måtte da be 
pent om at de skulle holde seg i ro.

Men selv om transporten på lasteplanet var hard, skulle det bli 
for småtterier å regne mot det som ventet Johan og de andre 
fangene.

– Vi måtte passere elva Wisla på to steder. På fergene gikk vak-
tene utenfor å slo med bøssekolben mot de kulene som viste seg 
på presenningen, De lo rått når de hørte skriket fra den som fikk 
slaget.

I leiren ble fangene registrert og fratatt alle personlige eiendeler 
– og snauklipt. Da skjedde det noe som var et bevis på at selv 
i den mest djevelske grusomhet kan det finnes små strimer av 
medmenneskelighet.
– En SS-offiser kom innom og spurte hvor vi var fra. Da han hørte 
vi var norske sa han: «Kennt ihr Lillehammer?»

Heldigvis hadde vi med oss en advokat fra Lillehammer. Han kun-
ne snakke med ham og fortelle nytt fra stedet hvor denne offise-
ren tydeligvis hadde gode minner fra. Før han gikk ga han ordre 
om at de norske skulle beholde håret. Vi skjønte ikke da hva det 
betydde, men vi fant snart ut at det hadde en rekke fordeler. Blant 
annet var det ikke lov å slå noen med langt hår, sier Solberg.

Mange av de norske fangene ble satt til å være med å bygge 
en ammunisjonsfabrikk ett par kilometer utenfor leieren. Det var 
hardt arbeid og Oberkapo, «arbeidsformannen», var en sann sadist 
som visste hvordan en pisk skulle håndteres. For at fangene skulle 
få såpass med næring at de i det hele tatt orket å arbeide, måtte 
de ha mat. Frokosten til Johan Solberg og hans medfanger ble 
servert klokken fem om morgenen, og besto av en to centimeter 
tjukk brødskive med tynn «krisekaffe» til.

Politiets Pensjonistforbunds
LANDSMØTE 2015

Etter forslag fra Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag 
har Forbundsstyret vedtatt at Landsmøtet 2015 legges 
til Politihøgskolen, Justissektorens Kurs- og Øvingssen-
ter (JKØ) Stavern. Vi har for kort tid siden inngått en 
avtale med JKØ om at Landsmøtet holdes i perioden 
2.–4. juni 2015. Nærmere detaljer om Landsmøtet i hht 
vedtektene sendes lagene/foreningene etter hvert.
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Politipensjonistene i Telemark besøkte Politi-
høgskolen og gamle «Leieren» i Stavern den 12. 
juni i et strålende sommervær. Terje Skjølberg 
ønsket oss velkommen og han startet med en 
redegjørelse om de historiske fakta vedr. den 
gamle Festningsleieren. 

Fra Tordenskjolds tid til i dag har de fleste våpen-
grener regjert i Leieren. Flyvåpenet var de siste som 
besittet det hele, og bygget opp den moderne del-
en av Leieren som Politihøgskolen bruker i dag. Her 
møtte vi lærerne ekteparet Dorthe Månson Hinnlo og 
Carl Otto Hinnlo som tok oss med til Operasjonssentralene, hvor de stolt viste oss hvordan en moderne sentral skal funksjonere. Noen 
politidistrikter har fått dette utstyret, men mange sto igjen, hittil kostnad ca. 6 milliarder, ikke billig, men nødvendig. Vi var også innom 
«Taktikkrommet», hvor man kunne simulere forskjellige ulykker/katastrofer mv.

Dernest et hyggelig samvær med gratis lunsj. I den siste delen av besøket viste Skjølberg oss rundt i den gamle Leieren med de 
gamle bygninger fra 1750-tallet.

Vår kollega Kjell Øksholt tok bl.a. et fellesbilde foran Kommandantboligen fra 1751.
Når man vandrer rundt i den gamle Festningsleieren med et unikt parkområde, omgitt av gamle bygninger, bygget etter ordre av 

Kong Fredrik V av Danmark/Norge. Her er en spesiell atmosfære, man får virkelig følelsen av å være på historisk grunn.
Leder Mathias A. Gjone takket for en lærerik informasjon/omvisning og overrakte en liten gave til våre omvisere.
En fin, hyggelig og interessant dag. - En tur til Stavern kan anbefales. 

Ref.

Forleden dag fikk Politiets Pensjonistforbund besøk av to damer – to trofaste medlemmer som utgjør noe av stammen 
blant medlemmene i organisasjonen. Rundt lunsjbordet i kantinen i Politihuset, gikk praten lett og hyggelig – og tiden 
så alt for fort.

– Nå om dagen er mannen min, Harald, som også var i politiet, mest opptatt av at vi har hatt et vellykket 60-års jubileum som ektepar, 
forteller Åse Sønju som gikk av med pensjon i 1997. Harald var i politiet i over 30 år – og siden som pensjonist – men jeg var der i 37 
år på kontorsiden. Jeg trivdes i alle år i Oslo politidistrikt med et utmerket forhold til ledelse og medarbeidere.

– Vi trives som pensjonister og forsøker å være så aktive som det lar 
seg gjøre. Harald blir 89 år i november og alderen krever sitt, men han 
er «still-going-strong». Vi har en deilig leilighet på Ulleren som vi flyttet 
inn i for 10.5 år siden med den fantastisk utsikt over fjorden og Nesodd-
landet og trives godt. Vi har vært med på mange turer og vi forsøker å 
være med i Oslo-foreningen så ofte vi kan.

– Den ene dagen går med den andre. Dagene er like. Jeg har vært 
operert, men livet går videre. Det må gå videre, sier Kari Steen Ohnstad 
som er enke etter Olaf Ohnstad som var politiavdelingssjef ved Trafikk-
avsnittet og formann i Oslo Politiforening – og dessuten nestformann i 
Politiets Fellesforbund da Bjarne Lilaas var forbundsformann.

– Olaf døde i februar i 2002 etter å ha vært politiet i 37 år. Jeg savner 
han hver dag og drømmer om han hver natt. Det var et stor tap for meg 
at han ble borte. Jeg er ikke ferdig med sorgen enda, men livet må gå 
videre. Jeg har solgt huset og kjøpt meg leilighet og trives godt.

En tur til Stavern kan anbefales!

To damer kom på lunsj en dag

Forbundsleder Kyrre Stenbro trives blant de to medlemmene 
Kari Steen Ohnstad og Åse Sønju.
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Bli med på politiets 
minnemarkering i Gdansk
24.-27. april 2015 

Alter
nativ

1
Alter

nativ

2

Ta kontakt med Dag Aasbø Travel og

gi beskjed om at du ønsker å være

med på politiets minnemarkering i 

Gdansk. Husk å oppgi hvorvidt du vil

bestille Alternativ 1 eller Alternativ 2.

                 Telefon: 37 15 70 31 

                                  E-post: post@dagaasbo.no

Slik bestiller du plass på turen:

- Avreise med fly fra Gardermoen 
- Returreise med fly fra Gdansk 
- 3 overnattinger på hotell i delt dobbeltrom 
- 3 frokoster
- Transport til/fra flyplassen i Gdansk
- Middag lørdag kveld 
-- Utflukt til Minnesmarkeringen ved 
Stutthof på lørdag inkludert lunsj 
- Utflukt til Westerplatte og 
Leninverftet på søndag
- Mulighet for å bli med på utflukt til 
Wolfschanze før flyavgang på mandag
(mot tillegg i prisen)

3 netter MED fly t/r (24-27. april) 2 netter UTEN fly (24-26. april) 

- 2 overnattinger på hotell i delt dobbeltrom
- 2 frokoster
- Middag lørdag kveld
- Utflukt til Minnesmarkeringen ved Stutthof
  på lørdag
- Utflukt til Westerplatte og 
    Leninverftet på søndag
- Mulighet for å utvide med ekstra 
  overnatting til mandag kr. 290,- per 
  person i dobbeltrom
- Mulighet for å bli med på utflukt til 
  Wolfschanze mandag dersom man 
  utvider med ekstra overnatting 
    (mot tillegg i prisen)

Pris per person: 3 490,-

Tillegg for enkeltrom: 465,- (for 3 netter)

Pris per person: 1 490,-

Tillegg for enkeltrom: 310,- (for 2 netter)

Det skal lørdag 25. april 2015 arrangeres en markering
da det er 70 år siden norske polititjenestemenn ble internert i 
konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen. Markeringen er et 
samarbeidsprosjekt mellom Politidirektoratet, Politiets 
Pensjonistforbund, Politiets Fellesforbund, International Police 
Association, Norge og Norsk Politihistorisk Selskap.
  
Det tilbys felles reise og opphold for et utvidet program for markeringen i 
regi av Dag Aasbø Tavel AS, og med tidligere lensmann Eystein 
Loftesnes som reiseleder.
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I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.


