
 

HVEM	ER	HVEM? 

 
Dette	er	et	kjent	bilde	fra	politihistorien	tatt	et	eller	annet	sted	rundt	Møllergatan	
19.	Men	hvem	er	hvem	på	dette	bildet.	Det	ser	v	i	sjelden	når	det	brukes,	men	her	
er	navnene:	Bak	fra	venstre:	politifullmektig	Lynum,	politimester	H.	Høstad	fra	
Moss,	sekretær	Gjerdrum,	politimester	H.	Krohg	fra	Fredrikstad,	politimester	J.O.	
Seip	fra	Halden,	første	borgermester	J.	Høe	fra	Oslo,	sorenskriver	O.	Sitje	fra	Eiker,	
politifull-mektig	J.	Lund	Nielsen,	sekretær	A.	Wilms.	Foran	fra	venstre:	
politimester	H.	Jelstrup	fra	Trondheim,	politiinspektør	Ove	Mossin,	politimester	
Nils	Otto	Hesselberg,	opp-	
dagelsessjef	Buchman	og	adjutant	E.	Holtan.	
	
Alle	disse	skrev	seg	på	en	eller	annen	måte	inn	i	politihistorien	ved	sitt	arbeid.	
Bildet	er	trolig	tatt	under	et	av	de	første	«politimestermøtene»	i	Norge.	Bildet	er	
tidfestet	til	1893.	
	
HISTORIEN	OM	BIRGER	SJØBERG	
	
Krig	kan	få	oss	mennesker	til	å	gjøre	de	underligste	ting.	Men	med	tilfellet	
løytnant	Birger	Sjøberg	stiller	det	seg	litt	annerledes.	Han	drev	et	slags	
dobbeltspill	i	forhold	til	omgivelsene	og	norske	(og	svenske)	myndigheter,	men	
kanskje	mest	i	forhold	til	seg	selv.	Spørsmålet	er	kanskje	om	han	selv	visste	hvem	
han	var?	Det	menneskelige	sinn	har	mange	irrganger	når	vandringen	i	tunellene	
virkelig	begynner.	 



 

-	Essensen	i	boken	er	at	Birger	Sjøberg	drev	et	meget	høyt	spill;	et	spill	han	
kanskje	ikke	ante	konsekvensene	av,	enskjønt	noe	må	ha	slått	igjennom,	for	de	
grep	han	tok	viser	at	han	nok	var	klar	over	hva	han	holdt	på	med. 
	
Våren	 1937	 dukker	 Birger	 Sjøberg	 opp	 i	 Stalon	 i	 Västerbotten	 med	 grense	 til	
Hattfjelldal	 i	 nordvest.	 Han	 kalte	 seg	
forfatter	 og	 fikk	 etter	 hvert	 bo	 i	 en	
tømmerhytte	hvor	han	 «skrev».	 I	 november	
1939	reiste	han	til	Finland	for	å	være	med	i	
vinterkrigen.	Han	forsvant	like	plutselig	som	
han	 hadde	 kommet,	 forteller	 boken	 «Det	
fullkomne	bedrag»	av	Tormod	Halleraker	og	
Fredrik	Horn	Akselsen.	

Da	 krigen	 kom	 til	 Norge	 9.	 april	 1040,	 var	
han	 en	 av	 ca.	 100	 svensker	 som	meldte	 seg	
til	tjeneste	for	å	slåss	mot	nazistene.	Han	må	
ha	 gjort	 det	 godt.	 Han	 ble	 både	 sersjant,	
fenrik	 og	 løytnant	 i	 Kompani	 Linge,	 og	 var	
såvidt	 rukket	 å	 bli	 kaptein,	 med	 tre	
sølvstjerner	på	hvert	jakkeslag.	

Birger	 Sjøberg	 virket	med	 i	 krigen.	Han	 tok	
oppgavene	alvorlig	og	var	etter	 sigende	«en	
god	soldat»	og	befalingsmann.	Han	ble	bl.a.	dekorert	med	St.	Olavs-medaljen	med	
ekegren,	en	utmerkelse	som	henger	meget	høyt,	i	tillegg	til	flere	andre	medaljer.	
Han	var	med	på	flere	operasjoner	og	tok	store	risker	for	«konge	og	fedreland».	

Den	5.	 juni	1943	var	han	i	London	og	inngikk	da	ekteskap	med	Liv	Grannes	som	
var	en	av	mange	kvinner	som	gjorde	en	fabelaktig	innsats	for	Norge	under	krigen.	
I	 et	 bryllupsbilde	 i	 boken	 ser	 vi	 Liv	 smilende	 og	 glad,	 men	 en	 meget	 tenksom	
Birger	 i	norsk	 løytnantuniform.	Mon	tro	hva	han	tenkte	på?	Kanskje	det	var	alle	
løgnene	 han	 serverte?	 Ekteskapet	 viste	 seg	 i	 ettertid	 å	 være	 bygget	 på	 en	 løgn;	
Birger	var	ikke	den	han	utga	seg	for.	

Sommeren	 1944	 ble	 Birger	 Sjøberg	 drept	 av	 en	 granatsplint	 under	 en	 flukt	 i	
Eiterådalen	sørvest	i	Vefsn.	Han	etterlot	seg	kun	en	rekke	spørsmål,	ingen	svar	–	
og	 frem	 til	 da	 var	 han	 et	 mysterium.	 At	 han	 ledet	 motstandsbevegelsen	 på	
Helgeland,	gjør	ikke	saken	spesielt	bedre.	De	kalte	han	bare	«Sjefen».	

Krigen	var	i	en	sluttfase.	Sjøbergs	lik	var	og	ble	sommeren	1945	gravd	opp	igjen	
slik	 at	 han	 –	 og	 hans	 avdøde	 venner	 og	 kolleger	 –	 kunne	 får	 en	 fullverdig	
begravelse.		

Der	kunne	historien	ha	stoppet,	men	det	viste	seg	snart	at	Birger	Sjøberg	ikke	var	
Birger	 Sjøberg,	 men	 en	 nordmann	 som	 het	 Nils	 Berdahl	 og	 som	 var	 født	 29.	
oktober	 1905	 i	 Åfjord.	 Det	 eneste	 han	 hadde	 felles	 med	 «Birger	 Sjøberg»	 var	
fødselsdatoen.	



 

Det	er	ikke	det	minste	underlig	at	hans	hustru,	Liv	Grannes	–	som	senere	i	livet	ble	
gift	 med	 Hjemmefrontens	 leder	 og	 senere	 justisminister,	 Jens	 Chr.	 Hauge	 –	
begynte	å	lure	og	å	stille	spørsmål.	Men	det	var	få	svar	å	få	og	Hauge	la	lokk	på	det	
hele.	

Tilfellet	«Birger	Sjøberg»	er	god	fortalt	og	forklart	i	«Det	fullkomne	bedrag»	–	en	
bok	som	det	også	er	laget	en	film	av	som	nylig	ble	sendt	på	NRK	1.	Boken	er	både	
underholdende	og	spennende	–	og	har	underlig	nok	litt	av	kriminalromanen	over	
seg.	Forskjellen	er	at	dette	er	ekte,	realistisk	–	og	på	mange	måter	tragisk	–	norsk	
krim.	

Men	at	både	du	og	jeg	har	noe	å	lære	av	å	lese,	er	hevet	over	enhver	rimelig	tvil.	

Jørn-Kr.	Jørgensen	
	
	

OM	POLITIET	I	BERGEN	
	

Fasadetegning	av	Bergen	
politikammer	med	den	
gamle	stasjonen	fra	1965	
og	det	nye	tilbygget	fra	
1994	til	høyre.	Bygget	fra	
1994	ble	tegnet	av	Aall-
Løkeland-Ragde	AS.	
Arkivet	etter	
Bygningssjefen.	Bergen	
Byarkiv.	

Politiet,	politiet	i	Bergen	
er	siden	2002	organisert	som	en	del	av	Hordaland	politidistrikt.		Fra	1100-tallet	
var	gjaldkeren	den	viktigste	kongelige	embetsmann	i	Bergen.	Han	stod	for	byens	
styre,	innkreving	av	skatter	og	avgifter	og	hadde	overoppsynet	med	leidangen.	
Byloven	av	1276	stadfestet	at	embetets	gjøremål	omfattet	administrasjon,	
rettshåndheving	og	det	militære	forsvar.		

Til	gjaldkerens	overordnede	politioppgaver	hørte	bøtlegging,	fengsling,	
organisering	av	vektertjeneste	for	brannvarsling	og	nattvakttjenesten	i	strøket	
mellom	Sandbru	og	Vågsbunnen.	Han	skulle	ha	oppsyn	med	bryggene,	kontrollere	
mål	og	vekt,	pris	og	kvalitet	på	håndverksarbeid	og	renhold	av	havn	og	gater,	samt	
håndheve	forbudet	mot	pengespill	og	mot	å	bære	våpen	ulovlig.	Til	hjelp	hadde	
han	en	sveit	av	væpnede	sveiner,	en	herold	(kallari)	som	forkynte	bymøtene,	og	
en	bytjener	(rennare).		

På	1300-tallet	ble	oppgavene	ut	over	polititjenesten	fordelt	på	flere.	Gjaldkeren	
kaltes	fra	1337	fogd	og	fra	slutten	av	1300-tallet	byfogd.	Fehirden	(skattmesteren)	
kunne	også	opptre	med	politimyndighet.	–	Det	tyske	Kontor	kom	hovedsakelig	til	
å	stå	utenfor	bymyndighetenes	jurisdiksjon.	Det	samme	gjaldt	landsognene	-	



 

områdene	Møhlenpris,	Sandviken,	Lungegården	og	Nygård	stod	utenfor	til	1808,	
strøket	sør	for	Stadsporten	til	1826.	

Bergen	fikk	sin	første	politimester	1692	–	Henrich	Blat	som	trolig	var	tysker	eller	
hollender	og	apoteker	av	utdannelse..	Det	var	landets	første	permanente	
politimesterembete.	En	politiforordning	utstedt	av	kongen	1701	ble	ikke	gjort	
gjeldende	i	Bergen	før	1710.	To	betjenter	ble	ansatt,	fra	1746	fire.		

I	politimesterens	første	embetsinstruks	1746	ble	stillingen	politifullmektig	første	
gang	nevnt,	og	fra	1748	hadde	byen	en	politiaktor.	Vektertjenesten,	som	hadde	
tradisjon	i	Bergen	fra	1083,	ble	reorganisert	av	politimester	Claus	Fasting	1704	og	
fikk	den	organisasjonsmessige	form	som	institusjonen	beholdt	til	den	ble	oppløst	
1874,	da	den	ble	erstattet	av	konstabelkorpset.	Ved	oppløsningen	var	vektertallet	
48	samt	en	vaktmester	som	«nattlig»	leder.	I	tillegg	kom	«rundgangen»,	32	mann	
fra	Corps	de	Garde,	som	ble	ledet	av	en	offiser	fra	Borgervæpningen	og	bidro	til	å	
opprettholde	ro	og	orden.	1787–1887	utførte	huseierne	nattjeneste	ved	
«Patrulvakt»,	som	bestod	i	at	56	mann	rykket	ut	hver	kveld.	1815–25	tjenstgjorde	
Borgervæpningens	borgergarde	som	ridende	politi.	1849–85	hadde	havnevesenet	
fire	«vågsvektere».	

Konstabelkorpset	(24	mann	og	2	undervaktmestre)	ble	opprettet	1874,	og	økt	til	
63	mann	og	3	undervaktmestre	samme	året,	med	stasjoner	i	Rådhuset,	i	
Kippersmuget	ved	Strandgaten	(senere	Strandgaten	108)	og	i	krysset	
Kleivesmuget/Nye	Sandviksvei	(senere	Ladegårdsgaten	19).	Understasjoner	kom	
senere	i	Baneveien	6	og	Sandviksveien	32.	En	politiinspektørstilling,	som	sjef	for	
ordenspolitiet,	ble	opprettet	1895.	Ved	kriminalavdelingen	var	det	blitt	praksis	at	
en	fullmektig	skulle	lede	etterforskningen;	stillingen	som	kriminalsjef	kom	først	
1915.	Fra	1913	fikk	politiet	også	kvinnelige	tilsatte.	Medarbeiderne	i	
politikorpset	gikk	over	til	å	bli	statsfunksjonærer	1934;	politiembetsmennene	
hadde	imidlertid	vært	delvis	lønnet	av	staten	fra	begynnelsen	av	og	i	det	
vesentlige	etter	1845.	

Etter	en	omorganisering	1953	ble	
stasjonene	utenfor	sentrum	nedlagt.	
Etaten	ble	delt	i	tre	seksjoner.	Den	
sentrale	administrasjon,	som	bl.a.	
omfattet	næringskontoret,	kom	under	
ledelse	av	en	politiadjutant.	
Ordensavdelingen,	ledet	av	en	
inspektør,	omfattet	ordenspolitiet,	
havnepolitiet	og	trafikkpolitiet.	
Kriminalseksjonen,	også	ledet	av	en	
inspektør,	var	delt	i	tre	avsnitt	og	
omfattet	også	passkontoret,	
fremmedkontoret	og	overvåkingen.	

Til	venstre:	Bergen	politikammer,	
Domkirkegaten	1,	åpnet	for	publikum	i	
1965.	Fotograf:	Øyvin	H.	Berger.		



 

Etter	kommunesammenslutningen	1972	ble	det	igjen	opprettet	bydelsstasjoner.	
Hordaland	politikammers	stasjon	på	Minde	ble	lagt	under	embetet	i	Bergen.	
Åsane,	som	siden	1940	hadde	hatt	politivakt	i	Eidsvåg,	fikk	fra	1984	
avdelingskontor	i	en	kontorbrakke	ved	Åsane	Senter,	men	flyttet	2000	til	
Litleåsveien	43	og	ble	Arna	og	Åsane	politistasjon.	Fyllingsdalen	stasjon	ble	
opprettet	1972	i	Folke	Bernadottes	vei,	men	flyttet	2001	til	Krokatjønnveien	15.	
Se	for	øvrig	tabell	over	de	ulike	politistasjoner	og	politivakter	som	har	eksistert	
opp	gjennom	tidene.	–	Landsdelspolitiet	for	Vestlandet	ble	opprettet	1987.	I	1987	
fikk	også	den	kommunale	barnevaktavdelingen	kontor	ved	politikammeret.	

Fra	1988	var	politiet	delt	i	7	avsnitt:	Planavdelingen,	Administrasjonsavdelingen,	
Ordensavdelingen,	Overvåkingsavdelingen,	Kriminalavdelingen,	
Forvaltningsavdelingen	og	Landsdelsstaben,	md	flere	underavdelinger.	910	
medarbeidere	er	knyttet	til	etaten	(2008).	

Politiadministrasjonen	hadde	til	1846	kontor	i	rådhuset,	deretter	i	den	såkalte	
Magistratsbygingen	eller	«annekterte	rådhus»,	Allehelgens	gate	1.	I	1865	ble	
etaten	innkvartert	i	byens	tinghus,	Rådstuplass	8,	og	flyttet	1916	til	den	tidligere	
tvangsarbeidsanstalten,	Allehelgens	gate	3.	I	1965	fikk	den	sin	egen	bygning,	
Domkirkegaten	1.		

 


