
TANKER OM NPHS OG VEIEN VIDERE 

På Norsk Politihistorisk Selskaps (NPHS) hjemmesider har 
formann Vidar Refvik skrevet en hilsen til medlemmene. Vi 
gjengir et utdrag av denne her: 
 
Onsdag 8. september 2021 kunne Norsk politihistorisk 
selskap feire sitt 25-årsjubileum. Jubileumsmarkeringen, 
som skulle ha vært arrangert i 2020, ble etterfulgt av 
selskapets årsmøte. 

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde overskriften 
«Politiet og påtalemyndigheten – noen tanker om den norske ordningen med vekt på et 
historisk perspektiv» på sitt foredrag. Yngve Berntsen holdt foredrag om 
«Polititroppene i Sverige 1943-1945, leirene Gottrøra, Johannesberg og Torpet, sett fra 
de tillitsvalgtes side». Begge temaer berørte viktige sider ved politiets historie. 

Jeg vil benytte anledningen til å minne om at selskapet over tid har utviklet en 
innholdsrik hjemmeside med mye politihistorisk stoff bl.a. i form av dokumenter, bilder 
og lydfiler.  

Ved årsmøtet takket Magnar Skaret av som formann i NPHS. Magnar hadde da vært 
formann i 10 år. -  Magnar har imidlertid ikke forlatt det politihistoriske miljøet for godt. 
Han er nå i gang med å skrive historien om politiets transportmidler, et omfattende 
arbeid. Som kjent har han også tidligere skrevet politiets sambandshistorie «Fra varde 
til SMS» i 2009 og «Politiets våpen» i 2017. Det er et omfattende arbeid Magnar er i gang 
med og vi ser med stor forventning frem til sluttproduktet. 

Politidirektoratet inngikk i 2018 avtale med Universitetet i Bergen om å skrive Politiets 
historie. Mange politidistrikt og særorgan har fått skrevet sine historier, men vi har så 
langt ikke hatt en samlet fremstilling av Norsk politis historie. Dette har vært et sterkt 
savn. Historien vil omfatte perioden fra 1686 (Norges første politimesterembete ble da 
opprettet i Trondheim) og frem til 2015.  

Arbeidet med Norsk politis historie skulle etter planen være ferdigstilt i 2022. På grunn 
av pandemien vil den imidlertid kunne bli noe forsinket, men vi trolig foreligge i 2023.  

Norsk politi har de siste årtiene vært gjennom flere betydelige omstillingsprosesser. 
Lensmannskontor er blitt borte, og fra 2002 og til 2015 ble antall politidistrikt redusert 
fra 54 til 12. I slike omfattende endringsprosesser kan det å ta vare på historien lett bli 
glemt.  Dokumenter, fotografier, uniformer m v av historisk betydning blir i slike 
prosesser ofte stuet bort på «uegnede» lager eller i verste fall kastet. Vi må alle bidra til å 
ta vare på politiets historie og formidle den videre til vår egen etat og til øvrige deler av 
samfunnet. 

Som etatsleder har Politidirektoratet også et overordnet ansvar for at politiets historie 
blir ivaretatt. Et viktig tiltak i dette arbeidet er at politidistriktene og særorganene skal 

Vidar Refvik 



peke ut historiekontakter som skal sørge for at historisk materiale blir sikret på en 
hensiktsmessig måte, og holde kontakt med Politidirektoratet og andre 
samarbeidsparter. Direktoratet hadde samling for historiekontaktene i februar 2020 i 
Trondheim, men måtte avlyse årets samling. Politidirektoratet har planlagt en ny 
samling for historiekontaktene i 2022. Arne Gloppen er direktoratets kontaktperson på 
historieområdet, og han møter også på styremøtene til NPHS. 

Politidirektoratet støtter også NPHS økonomisk. Kripos stiller til disposisjon kontor for 
selskapet, og lar oss låne lokaler ved våre arrangementer. Det samme har Politihøg-
skolen gjort ved flere anledninger. Denne støtten er av uvurderlig betydning for 
selskapets virksomhet. Sammen med inntekter fra medlemskontingenten, gir dette 
selskapet mulighet til å støtte historiske prosjekter i etaten, avvikle års- og medlems-
møter og drifte selskapets nettsider m v. 

Oddmund Dahle er fortsatt krumtappen i driften av selskapet, er selskapets nettredaktør 
og den som er vår daglige kontaktperson ut mot våre medlemmer. Jørn -Kr. Jørgensen 
er fortsatt redaktør for Årsskriftet. Han står også for nyhetsbrev med «Politihistorie-
glimt» og andre historiske utgivelser. Vi er dem begge stor takk skyldig for den jobb de 
begge gjør med å formidle politiets historie. 

Tradisjonen tro vil det bli avholdt årsmøte til våren og jeg håper at flest mulig av dere 
har anledning til delta på møtet. 

Vidar Refvik, formann 



 
 

NORSK POLITIHISTORISK SELSKAP ÅRSSKRIFT 2021 
 
Årsskriftet er nå under utsendelse til samtlige av Selskapets medlemmer. I år er det en 
bok på vel 200 sider som inneholder stort og smått om politi- og påtalemyndighet. – 
 
En hovedartikkel handler om politioverbetjent Otto Berg som var den første sjefen for 
Den kongelige politieskorte. Han var topp idrettsmann med flere store bragder bak seg, 
og som politimann reddet han bl.a. en kvinne fra å bli bitt av en sirkusape som hadde 
rømt, han etablere og drev med dykking i politiet og han konstruerte Bergs tegnebord 
som var i bruk ved trafikkulykker. 
 
En annen artikkel handler om det nyopprettede Gestapomuseet i Veiten 3 i Bergen. Her 
har ivrige sjeler samlet gjenstander og materiale om Gestapo og deres arbeid på 
Vestlandet.  
 
Vi vil gjerne anbefale Årsskriftet 2021til alle. Det er 
direkte, konkret og opplysende og inneholder stoff 
alle politiinteresserte kan ha glede og nytte av. 

 
 
 
 
 
 
 
 



«Spionene» som aldri ble spioner» 
 
Av alle dager må denne spesielle dagen ha vært helt unik i Gunvor Galtung Haaviks liv. 
Torsdag 27. januar, litt over kl. 18.00  ble hun pågrepet av tjenestemenn fra Politiets 
overvåkingstjeneste (POT) mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen.  
 
Den aldrende damen var i sjokk. I den kalde januardagen 
tok de trauste politifolkene henne med til Victoria Terrasse 
hvor POT den gang hadde kontorer før de flyttet inn i det 
splitter nye Politihuset i 1978 og videre til et eget bygg i 
Nydalen med nytt navn – Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 
På sett og vise var Haavik «spionen som kom inn fra 
kulden». 
 
Det var Norges fremste spionjeger gjennom tidene, Ørnulf 
Tofte, som pågrep henne og avhørte henne. Få minutter 
inne i det første avhøret, løftet Haavik blikket mot Tofte og 
sa: «Jeg skal si det som det er. Jeg har vært russisk spion i 
30 år.» 
 
Gjennom 70 avhør vinteren 1977 avla Haavik en detaljert 
tilståelse, og POT tjenestemenn fikk gjennom det en helt spesiell innsikt i hvordan KGBs 
arbeidsmetoder. Haaviks historie begynte med en kjærlighetsaffære med interesse for 
historie og kultur – og endte opp med han ble vevet som spion i i 27 år hver eneste 
måned i år etter år ga KGB og Sovjet innsikt i mange av det norske samfunnets mest 
brennende spørmål. 
 
Saken mot Haavik var berammet til 14. november 1977, men 5. august samme år døde 
den 64 år gamle Haavik av hjertesvikt i fengslet i Drammen. Et dramatisk og beveget 
spionliv var over. 
 
Både Haavik-saken og mange andre saker forteller Alf R. Jacobsen om i sin nye bok 
«Stalins svøpe». Det er en bok som forsøker å analysere en rekke spionsaker vi har hatt i 
Norge, men fremfor alt forteller Jacobsen om de spionsakene det ikke ble noe av; det det 
ikke var nok bevismateriale og annet til å gå til pågripelse og reise spiontiltale mot 
vedkommende. Underlig nok er mange av disse knyttet til norsk arbeiderbevegelse.  
 
«Stalins svøpe» er svært interessant lesning for den som er opptatt av norsk, politisk 
samfunnsliv og som vil ha presentert en utvikling som foreløpig i Norge stoppet med 
arrestasjonen av byråsjef Arne Treholt. Hvem som finnes der ute og som som tikker ut 
spionmeldinger like mye til øst som til vest, vet de bare selv. 
 
Faktum er at det er mange sentrale politikere og andre som opp gjennom årene har vært 
forsøkt vervet som spioner av KGB. I en del tilfeller har sette gått veldig langt, i noen 
tilfeller har vedkommende meldt fra til POT/PST og blitt dobbelt-agenter og i noen 
tilfeller har overvåkningspolitiet sett linjer, observert konspirative møter, lagt to og to 
sammen, men det har ikke vært tilstrekkelig til å gå til arrestasjon. Å være spionjeger er 
en vanskelig jobb. 
 



Alf R. Jakobsen forteller om mange saker, om honningfeller, flotte middager, penger og 
mye annet. Visste man ikke bedre, ville folk flest kalle dette røverhistorier, men det er 
det ikke. Dessverre. Det finnes langt flere spioner i vårt samfunn enn vi både liker å vite 
og vet. Les Alf R. Jacobsens bok. 
 
Det er ikke vanskelig å bli imponert over innholdet i «Stalins svøpe» Forfatteren vet hva 
han skriver om og han underbygger sitt materiale med fotnoter og forklaringer. Dette 
styrker troverdigheten. Men det skulle bare mange – Jakobsen er vår kanskje fremste 
spionhistoriker og har skrevet mange bøker om dette vanskelige og kontroversielle 
emnet. «Stalin svøpe» føyer seg inn i rekken med opm ikke nytt stoff, så mye som hittil 
har vært ukjent for «mannen i gata». 
 
En spion som blir avslørt står alltid alene. Det finnes verken HMS eller nettverk. Det er 
kanskje det som gjør at mange mennesker tiltrekkes av dette – alene uten fallskjerm. 
Tiltrekningen må ligge i spenningen. 
 
«Stalins svøpe» er illustrert med bilder av noen av de personene Jakobsen skriver om – 
selv avdøde politiinspektør Ørnulf Tofte er avbildet. Ingen har pågrepet flere spioner i 
Norge enn han. 
 
Også det er litt av en rekord! 

Jørn-Kr. Jørgensen 
 
OM POLITIFANGENE I STUTTHOF PÅ ENGELSK 
 
Totalt satt det 271 norsk politifolk i konsentrasjonsleir i Stutthof under andre verdens-
krig. Det er skrevet flere 
bøker om dette, og mest 
kjent er kanskje Olaf R. 
Walles bok 
«Stutthofpolitiet» og 
Erik Dahlin, Jørn-Kr. 
Jørgensen, Per Ole 
Johansens bok «De 
trodde på en ny dag». 
Nå ved juletid kommer 
det en helt ny bok – på 
engelsk – skrevet av 
Tore Jørgensen som har 
omarbeidet sin fars – 
Gunnar Jørgensens – 
dagboksblader til et 
manus mellom to 
permer. 
 
Tore Jørgensen bor i British Columbia i Canada hvorfra han har arbeidet med dette 
prosjektet i flere år. Det er skrevet lite om Stutthoffangene på engelsk, så dette var på 
høy tid og på sin plass. «For Truth & Honor» heter Jørgensens prosjekt. 
 



JUSTISMUSEET OFFISIELT INNVIET – FLOTT ANLEGG PÅ KALVSKINNET 
 
Torsdag 18. november ble Justismuseets nye bygg på Kalvskinnet i Trondheim innviet. 
Museet består nå av to bygg – Slaveriet (Kriminalasylet) og Den militære sykehus – til 
sammen ca. 1 800 kvm. Det er en rimelig god flate å presentere justisforvaltningens 
historie på med tekst, bilder og gjenstander. 

 
Slik så det ut da Justismuseet ble innviet - i midten statssekretær John-Erik Vika, t.v. ass. 

politidirektør Håkon Skulstad, t.h. direktør Åshild Karevold og styrets formann, Magnar Skaret. 

 
Det var statssekretær John-Erik Vika fra Justis- 
og beredskapsdepartementet som foretok den 
offisielle innvielsen. Blant talerne var også 
Norsk Politihistorisk Selskaps formann, Vidar 
Refvik, pluss flere andre som ville gratulere 
med dagen og ønske lykke til. 
 
Justismuseet har ca. 30 000 gjenstander i sin 
samling. Alle er ikke utstilt på museet, men en 
del gjenstander har funnet sin plass i de 
rommelige museumslokalene og mer vil 
komme 
etter 

hvert som museet utvikler seg. Det er et 
nennsomt arbeid å sette opp et museum som 
arbeider for demokrati og demokratisk 
rettigheter og som vil vise mangfoldet i 
justisforvaltningen både innenfor politi, 
rettsvesen og fengselsarbeid. 
 
Stammen i museet er det tidligere Politimuseet i 
Trondheim. Siden har bl.a. samlingene fra 
Politimuseet i Bergen og Politimuseet i Oslo 
kommet til, slik at mesteparten av det som finnes 
av museumsgjenstander er samlet i Justismuseet. 
Det som ikke er utstilt finnes i en forsvarlig, 

Norsk Politihistorisk Selskaps formann. 
Vidar Refvik, hilste på vegne av Selskapet. 

Til v. Aage Rundberget som var en viktig 
brikke ved opprettelsen av Justismuseet, 
statssekretær John-Erik Vika og styrets 
formann, Magnar Skaret. 



museal oppbevaringshall i Steinberget et 
steinkast fra museet på Kalvskinnet. 
 
Styreleder ved museet, Magnar Skaret (som er 
tidligere formann i Norsk Politihistorisk 
Selskap) var et eneste stort smil under 
åpningen. Det ligger et enormt arbeid bak 
Justismuseet slik det fremstår i dag, og direktør 
Åshild Karevold og hennes dyktige 
medarbeidere har gjort en jobb det virkelig 
står respekt av. 
 
Det skal ofte mer enn en interesse til for å 
bygge opp et museum. Museet har dedikerte 
medarbeidere som både evner, vil og kan. Vi 

tør derfor anbefale alle medlemmer av Norsk Politihistorisk Selskap om å avlegge 
Justismuseet et besøk. Noen byggearbeider i Slaveriet gjenstår – bl.a. holder Statsbygg 
på å sette inn en romslig heis – men våren 2022 skal alt være på plass slik at det kan bli 
en flott sommersesong på Kalvskinnet. Museets adresse er Kongens gate 93 – inngang 
fra Erling Skakkes gate. (JKJ). 
 

 
 
Justismuseets to bygninger t.h. ligger vakkert til på Kalvskinnet – det gamle Kriminalasylet (hvit 
bygning) og Det Militære Sykehus (grønn bygningen) – til sammen ca. 1 800 kvadratmeter. 

 
 

Interessen var stor da direktør Åshild 
Karevold fortalte om Justismuseet. 

 



Politihøgskolen har lært bort kunnskap  
i over 100 år for et tryggere samfunn 
 
Det er ingen tvil om at boken «Kunnskap for et tryggere 
samfunn», om norsk politiut-danning fra 1920 til 2020, er en 
tungtveiende bok. En ting er at den med sine 640 store sider 
ruver og veier godt i bokterrenget, men den inneholder også 
grunnleggende stoff den bør sette seg inn i som vil forstå noe 
om politiet generelt og politiutdanningen spesielt. Dette er 
gode greier. 
 
Boken er laget til Politihøgskolens 100-års jubileum som 
dessverre ble utsatt på grunn av pandemien, men nå foreligger 
boken som er et politijubileum verdig. «Kunnskap for et 
tryggere samfunn» er redigert – og delvis skrevet – av Hjørdis Birgitte Ellefsen, Vanja 
Lundgren Sørli og Marit Egge; alle i undervisningsstillinger ved Politihøgskolen som 
hver dag står i arbeidet med å utdanne nye polititjenestemenn og kvinner til tjeneste i 
by og land. 
 

«Kunnskap for et tryggere samfunn» er 
Politihøgskolen motto og boken inngir til en 
kunnskapsflom som forteller om de grunnleggende 
og ideologiske beveggrunnene som førte til 
politiutdannelsen i Norge og at endelig Politiskolen 
ble en Politihøgskole. Det er lange støvleskritt og 
mange kamper som ligger til grunn for at 
politiutdanningen ble en høgskole, og boken 
«forklarer og forteller» noe om hvordan dette ble til 
virkelighet. 

 
Det er mange ting å gripe fatt i når det gjelder 
politiutdanningen i Norge. Boken inneholder mye viktig 

stoff - blant det om kvinnenes inntog i utdanningen i 1958. Det hadde vært politikvinner 
i Norge før det – siden 1910 i Kristiansand – men i 1958 kom deres utdannelse inn i 
ordnede former. Ettertiden har vist hvor klokt det var – og er. 
 
En kan fort få inntrykk av at veien frem til en høgskole har vært en evig kamp med 
«makter og myndigheter». Det er både riktig og ikke riktig. Siden 1920 har skolen 
utdannet polititjenestemenn og kvinner til en av samfunnets viktigste oppgaver – å 
opprettholde ro og orden. Skolen har opp gjennom årene kalt på elever og studenter fra 
alle kanter av landet og fra alle lag i samfunnet, og etter at skolen ble en høgskole i 1992 
har den også fått satellitter i Stavern, på Kongsvinger – og en avdeling i Bodø.  
 
Krigen i Norge har siden 1945 vært et traume for norsk politi, og denne boken åpner 
opp og forteller om utdannelsen av politifolk under krigen. At lederne var mer eller 
mindre erklærte nazister gjør ikke politielevene til tilhengere av den nasjonal-
sosialistiske idé. Her er det viktig å holde tunga rett i munnen i debatten. Det blir rett og 
slett for enkelt å skjære alle over en kam. Les og lær! 
 

En av de første klassene ved 
Politiskolen. Her er det identifi-
seringsarbeid som gjennomgås. 



Politiutdannelsen i Norge har alltid vært i vinden – enten innenfor politiets egne rekker, 
i politiets organisasjoner, i Justisdepartementet eller blant politikerne. Vi har i dag et 
rettskaffent og demokratisk politi som har noe av den beste politiutdannelsen i verden. 
Rettssikkerheten blant norske politifolk utdannet enten ved Politiskolen eller Politi-
høgskolen står høyt. Hva fremtiden vil vise og gi er det ingen som vet, men forlig-gende 
bok et hyperaktuell for den som vil vite mer og dvele ved politiutdannelsen i Norge.  
 
Det er med politiutdannelsen som med alle andre yrker, jo flere og bedre kunnskaper du 
har for å gjøre jobben, jo sikrere og bedre blir oppgaveutførelsen. Det er derfor god 
grunn for at Politihøgskolens motto er «Kunnskap for et tryggere samfunn». Det er 
kunnskapene den enkelte politimann- og kvinne besitter som skal praktiseres der 
politifolk flest både skal og bør ferdes: ute i gata. Grunnlaget – og vel så det – for dette – 
legges ved Politihøgskolen i teoretisk og praktisk tilnærming. 
 
Denne boken inneholder også en 
vesentlig del av Politiskolen- og 
høgskolens historie. Mange navn er 
nevnt, og noen er sikkert glemt, men alt 
vitner om en utdannelse som er under-
veis og på vei fremover. Fag som 
psykologi og tverrkulturell kommu-
nikasjon og forståelse er kommet til etter 
hvert som samfunnet har utviklet seg 
siden skolen spede begynnelse i 1910. 
Andre fag har også vokst frem med 
økende interesse og behov – og flere vil 
helt sikkert komme til i årene som 
kommer. Politihøgskolen er under 
konstant utvikling. 
 
Boken er en god bok å lese også for den som har tenkt seg å søke Politihøgskolen. Den 
forteller noe om hva det handler om – og nåværende og pensjonerte politifolk kan ha 
glede av å lese boken både for å få ny kunnskap og for å få en repetisjon av glade skole- 
og studentår. Det er mange gløtt og glimt, episoder og historier fra tidligere år. 
 
«Kunnskap for et tryggere samfunn» er illustrert med noen få bilder, bl.a. noen mor-
somme gruppebilder. Det kunne godt ha vært flere. Gjenkjennelse skaper interesse 
enten man har gjort tjeneste i Norge eller utlandet, i nord eller sør i landet vårt. 
 
De 21 kapitlene skrevet av flere forfattere som et eksperter på sine områder, tar alle for 
seg Politihøgskolen liv og virke fra ulike fagperspektiver. Boken er lettlest og lett til-
gjengelige og er holdt i et moderne og godt språk. Min eneste innvending er at boken 
oppleves tung å holde i. Den egner seg ikke som sengelektyre, men til studier i 
konsentrasjon med godt lys ved en god pult eller i en god stol. 
 
Spennende å lese om politiutdanningen i Norge. Godt levert av redaktører og forfattere. 
Gratulerer med en innholdsrik og flott bok og gratulerer med 100-års jubileet post 
festum! 
         Jørn-Kr. Jørgensen  

Dette gruppebildet er fra et av skolens første spesialkurs  
- et kurs i brannetterforskning. 


