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Dette 125-års jubileumsskriftet er ikke en beretning, men 
et grovt tverrsnitt av Oslo Politiforenings historie og de 
 sittende formenn etter frigjøringen i mai 1945.

Formatet denne trykksaken har fått gjør det umulig å 
komme med en fullstendig presentasjon av alle saker og 
alt OPF har arbeidet med i de forløpne år. Men noe er med 
– noe av det viktigste, og der det har vært mulig har for-
mennene/lederne selv kommet til orde for å fortelle hva 
som var særlig aktuelt i deres periode. Det er blitt en sam-
menfatning av uttrykk og synspunkter som står godt på 
sine egne bein. Stoffet om de formennene/lederne som 
ikke lenger lever, har jeg stort sett hentet fra styre- og 
årsmøteprotokollene. Det er ellers en  litteraturhenvisning 
helt bakerst i heftet til bøker som den enkelte interesserte 
selv kan lese. OPF har en spennende  historie som fag-
foreningsvalgte bør kjenne til.

OPF har siden begynnelsen i 1894 bygget på ett hoved-
prinsipp: demokratiet. Det har ikke bare vært frem-
tredende men et absolutt must i alle de 125 år foreningen 
har eksistert. Derfor gikk OPD mer eller mindre under 
jorden i krigsårene 1940–1945, og interessant nok ble den 
da sittende forbundsformann i Norsk Politiforbund dømt 
for landssvik.

OPFs historie er sammensatt. Flere av formennene/
lederne har vært personligheter som både ville, kunne og 
lot seg bruke til medlemmenes beste. 

Det har vært kamp og seier, nederlag og fortvilelse, men 
det har aldri vært tvil om det viktigste: Samhold er vår 
styrke – i dag, for 125 år og i årene som kommer.

 
Gratulerer med jubileet!

Jørn-Kr. Jørgensen, forfatter



Denne publikasjonen er laget til Oslo Politiforenings  
125-års jubileum høsten 2019.
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Aftenposten, NTB, OPFs arkiv, Oslo politidistrikts arkiv,  
Jørn-Kr. Jørgensen og Digitalt Museum.
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Adolf Hansen Lie,  
født 6. oktober 1877,  
død 1953.  Gjorde meste-
parten av sitt politiliv 
 tjeneste ved Grønland 
 politistasjon.
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Ingen kamper er vunnet for bestandig

Det er med stolthet og ikke så rent lite ydmykhet jeg som leder av Oslo Politiforening 
skriver dette forordet til jubileumsheftet i forbindelse med at foreningen er 125 år 
i 2019.

Oslo Politiforening har en fantastisk fagforeningshistorie som strekker seg tilbake 
til opprinnelsen i 1894 med Kristiania Politifunksjonærenens forening. Vår historie 
er viktig. Historien viser hvor viktig Oslo Politiforening som fagforening har vært 
og fortsatt er for våre medlemmer.

Våre hovedsatsningsområder lønns- og arbeidsvilkår, som vi snakker om i dag, er 
det samme som de tillitsvalgte snakket om da tyskerne invaderte Norge 9. april 
1940. Det kaller jeg å ha hatt en rød tråd i vårt fagforeningsarbeid gjennom alle år. 
Ingen kamper er vunnet for bestandig og vi må fortsette å jobbe hver dag for våre 
medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

«Samhold er vår styrke» står det på fanen vår. Disse ordene har aldri vært viktigere 
i en tid hvor vi ser at organisasjonsgraden er synkende, det er en økende grad av 
individualisering i arbeidslivet og flere ser mindre verdi av å være en del av et 
fellesskap. Står vi sammen får vi til mer enn om vi står alene.

Som leder er jeg stolt av fusjoneringen mellom Oslo Politiforening og PF Asker og 
Bærum. Sammen ble vi bedre enn hver for oss. Det var en tøff prosess men vi viste 
at vi fikk det til med fokus på hva som var til det beste for medlemmene.

Det er viktig å skrive ned historien for de som 
kommer etter oss slik at vi viser hvem vi er og hva 
vi kommer av. Det er også en verdi at alle våre til-
litsvalgte kjenner vår historie for at Oslo Politi-
forening skal være en lærende organisasjon. His-
torien gjør oss bedre til å videreutvikle det som 
fungerer bra og unngå å gjenta samme feil.

Jeg ønsker til slutt å trekke frem arbeidet Jørn har 
lagt ned i dette jubileumsheftet. Jørn har gjort en 
fantastisk jobb med dette, men også tidligere arbeid 
med å nedtegne Oslo Politiforenings historie. Uten 
Jørn og hans ildsjel hadde dette ikke vært mulig.  
På vegne av Oslo Politiforening takker jeg han.

Jeg lærer hele tiden nye ting om OPFs historie.  
God lesning!

Kristin Aga
Leder Oslo Politiforening



Dette er det første  
grunnutkastet til fanen  
til Oslo  Politiforening –  
som den gangen het Kristiania  
Politifunksjonærers Forening.  
Utkastet ble laget av frk. Terkelsen i 1922  
og henger i dag innrammet på OPFs kontor.
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125 år er kort tid i et historisk perspektiv, men langt i Oslo Politi-
forenings (OPF) historie – ikke minst fordi hundrevis av politifolk 
i disse årene har kommet og gått som medlemmer. Nesten hele 

tiden har det vært kamp, slik det skal være i en fagforening. Kamp med demo-
kratiske spilleregler.

I det følgende skriftet forteller vi litt om OPFs tilblivelse, og historie om formen-
nene/lederne i foreningen siden 1945 og litt om sakene. Mange saker er store og 
tunge, og lar seg ikke fremstille enkelt. Det vises i den forbindelse til litteraturhen-
visningene helt bakerst. Den gir svar på mange spørsmål og er like historisk spen-
nende for dagen i dag som den gangen da OPF tillitsmenn kjempet – og både vant 
og tapte. Slik er fagforeningsarbeidets natur. Dette er bare noen smakebiter fra 125 
spennende år.

Politiet skriver sin historie tilbake til 1744 i Christiania. Den første politimesteren, 
Mathias Hansen Stub, hadde kontorer i Rådhusgaten 7 som var byens første poli-
tistasjon. Han hadde en politifullmektig og fire betjenter. Av disse fire betjentene 
stod én alltid stå vakt ved Grønlands bro for å hindre innbyggerne i å lure bønder 
som var på vei over torget. Betjentene fikk en hvit kjepp som polititegn som et tegn 
på deres anseelse, makt og myndighet. I den ene enden av kjeppen var byens våpen-
skjold festet. Utviklingen gikk bare en vei – fremover. I 1858 var den samlede 
politistyrke en adjutant, to fullmektiger, en assistent, 17 betjenter og 74 vektere. 
I 1856 ble det endelig et politikorps. Politimester var Christian von Munthe af 
Morgenstierne.

På slutten av 1800-tallet krevde det moderne samfunn også fagforeninger som tok 
vare på arbeidernes rett og rettigheter – lønn og pensjoner. I 1872 ble Den Typo-
grafiske Forening stiftet som den første fagforeningen i Christiania; i 1889 Fyrstikk-
arbeidernes forening som for første gang organiserte kvinner. Norges eldste fag-
forening som fortsatt eksisterer er Norges Farmaceutiske Forening som ble stiftet 
i 1858. Kristiania politifunksjo nærers forening – senere Oslo Politiforening – ble 
stiftet 28. oktober 1894. I 2019 er OPF 125 år.

Perioden fra 1872 til 1889 var en 
travel tid for fagforeningene. 
I byen bodde det først og 
fremst arbeidsfolk. Noen 
var arbeidsledige, mens 
andre hadde arbeid og 
stod i det så godt og så 
lenge de kunne. Mange 
var fattige og bodde dårlig, 
men arbeidsfolk flest reiste 
seg opp etter hårene for å 
beholde levebrødet så langt det lot 
seg gjøre. For mange var det en hard 
kamp for å overleve. I 1880-årene var alkoholen og Indremisjonen 
sterkere enn arbeider bevegelsen. 

Dette er det første korps
bildet vi har av tjeneste
menn ved det daværende 
Christiania politi. Dette 
var noen av de første med
lemmene i Kristiania politi
funkionærers forening.
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Mellom disse to årstallene 1872 og 1889 ble det etablert 41 fagforeninger i hoved-
staden; en av dem var for kvinner. Disse fagforeningene utgjorde et sted mellom 
3–4 000 medlemmer. I 1890 så lønningene i Kristiania-politiet slik ut:

– for politibetjenter kr. 1 200, til kr. 1 800, pr. år
– for politioverkonstabler kr. 1 032, til kr. 1 080, pr. år
– for politikonstabler  kr. 888, til kr. 984, pr. år

Samme år, i 1890, ble det gjort forsøk på å stifte en politiforening i Christiania, men 
denne ble oppløst av politimesteren. Da den nye foreningen så dagens lys fire år 
senere, ble det sett på som ganske risikabelt. 

Kristiania politifunksjonærers forening ble stiftet 28. oktober 1894 ved foreningens 
første generalforsamling som ble avholdt i Torggata 7. På en ekstraordinær gene-
ralforsamling 9. november 1894 ble resten av styret valgt. Til å begynne med orga-
niserte foreningen kun politikonstabler. Foreningen het Kristiania politifunksjo-
nærers forening til 1. mars 1925 da generalforsamlingen vedtok en endring til 
dagens navn – Oslo Politiforening med forkortelsen OPF. Navne forandringen kom 
med at Kristiania skiftet navn til Oslo 1. januar 1925.

Politiet var kommunalt fram til 1937. Magistraten var kommunens sentraladminis-
trasjon. Ordningen med magistrat ble opphevet i 1922 og oppgavene ble lagt til en 
kommunalt ansatt borgermester (senere rådmann) og ulike embetsmenn – særlig 
byfogden og politi mesteren.

Vi vet ikke sikkert hva som var den første formen for pensjon for politiet. Det vi vet 
er at i den første tiden Kristiania politifunksjonærers forening eksisterte, ble det 
foretatt innsamling blant kolleger til enker etter avdøde polititjenestemenn. Historien 

forteller at det til og med før foreningen ble stiftet ble 
foretatt slike innsamlinger av mer tilfeldig karakter. Men 
da foreningen ble etablert, var det denne som stod for slike 
innsamlinger. 

Enkene var ofte unge og arbeidsføre, men da forsørgeren 
(politimannen) døde, hadde de faktisk ikke annet å gjøre 
enn å gå til fattig vesenet som var de tiders sosialkontor. 
Ofte ble kvinnene sittende igjen med flere barn, ofte små 
barn, og de var av rett og slett praktiske årsaker ikke 
kapable til å gå ut i arbeid. Litt annerledes stilte det seg 
selvfølgelig for eldre enker som ofte hadde voksne barn 
som kunne støtte dem økonomisk, men det var likevel 
ikke alle som hadde det. Da var det å gå den «lange veien» 
til fattigvesenet, spesielt når de ikke var arbeidsføre eller 
syke. Liten tvil om at dette var ydmykende for stolte 
politi enker! Innsamlingene var til meget god støtte for 
mange, men i det lange løp kunne de ikke avhjelpe det 
behovet som fort viste seg å være tilstede. Så mye penger 
var det rett og slett ikke blant norske politifolk.
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Innsamlingene ga penger, men det ga også politiet både lokalt og sentralt anled-
ningen til å fremme pensjonssaken for myndighetene. Pensjons mulighetene og 
ordnede pensjonsforhold ble ofte diskutert og at politi tjenestemennene var urolige 
for fremtiden – både for seg selv, hustruen og barna – sier seg selv i denne usikre 
situasjonen.

Det var likevel to understøttelseskasser som hjalp til med 
penger ved dødsfall og begravelser. Den første ble stiftet i 
1891 på en Dagsordre av 11. november 1890 av politimester 
N.O. Hesselberg og gjaldt bare politiover konstabler og poli-
tibetjenter. Politikonstablene fikk sin understøttelses kasse i 
1915 etter lang diskusjon og strid. Siden ble de to kassene 
slått sammen, men først 1. januar 1960 ble Oslo politis begra-
velseskasse etablert. Det var en lang vei til enighet.

Det ble sagt blant politifolk i de dager at de fleste gikk en trist 
tilværelse i møte ved pensjoneringen, og beskjeden fra poli-
timesteren kom om at en var blitt så svekket og skral, at en 
ikke lenger kunne utføre tjenesten – og måtte avskjediges. 
Lønnen var dårlig og det var umulig i de aller fleste familier 
å få spart seg opp noe i banken. Den eneste muligheten var 
fattig vesenet. Noen tjenestemenn valgte også å slutte i poli-
tiet og gå over i bedre betalte yrker. Å være politi var ikke 
godt betalt.

Da Kristiania politifunksjonærers forening ble opprettet, var et av de første punkt-
ene på agendaen pensjonssaken. Det fortelles at foreningens interesse og arbeid 
med saken veide tungt på vektskålen for å få saken frem til behandling i Christi-
ania bystyre.

I Politiloven av 1936 heter det: «Kongen gir med Stortingets samtykke de nødven-
dige bestemmelser om pensjonsordninger for politiets tjenestemenn». Igjen var det 
utgiftene til pensjonsordningen som stod i veien.

Så var Politiloven av 1936 en realitet og pensjonsordningen for politiet tatt opp som 
egen sak. Det kom en Stortingsproposisjon nr. 116 for 1938. Denne ble vedtatt av 
Stortinget 24. juni 1938, og etter dette ble tre grupper polititjenestemenn innlemmet 
i Statens pensjonskasse: 1) Polititjenestemenn som var tilsatt etter 1. januar 1937. 2) 
Politi tjenestemenn som var medlem av kommunale pensjonskasser før 1. januar 
1937, hvor vedtektene for kassen ikke var godkjent av Justisdepartementet. 3) Poli-
titjenestemenn som var tilsatt i kommuner, hvor det ikke var innført noen pen-
sjonsordning.

Polititjenestemenn som pr. 1. januar 1937 var medlemmer i kommunale pensjons-
kasser, ble ikke medlemmer forutsatt at vedtektene var godkjent av Justisdeparte-
mentet. Disse kollegene skulle fortsatt være med i den kommunale pensjonskassen 
på uforandrede vilkår. Faktum var at dette utgjorde svært mange polititjenestemenn 
i Norge.
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Praksisen skissert i Stortingsproposisjonen fungerte dårlig – den var dessuten både 
uheldig og urettferdig. Hovedoppgaven for Norsk Politiforbund (NPF) var å få de 
kommunalt pensjonerte over i Statens pensjonskasse.

Det ble nedsatt nok en komite som la frem en innstilling på landsmøtet i 1938 med 
nye krav om medlemskap for alle polititjenestemenn, men det lot seg ikke gjøre. 
Utbruddet av annen verdenskrig i april 1940 stoppet arbeidet og i 1946 ble saken tatt 
opp igjen på politiforbundets landsmøte. Men heller ikke denne gangen ble saken 
ført opp som egen sak på dagsorden. Forholdene lå rett og slett ikke til rette for det.

I juni 1946 ble daværende sekretær i OPF, Hans Gimming, av Arbeidsutvalget i 
NPF bedt om å utrede saken og komme med et forslag. Gimming arbeidet fort og 
saken ble tatt opp med Justisdepartementet 30. oktober 1946. Forhandlinger mellom 
NPF og Justisdepartementet pågikk fra 4. mars 1948 og ble avsluttet 21. mars. 

Saken ble deretter diskutert i forbundet og i andre aktuelle fora – og ikke minst 
mellom tjenestemennene. Den 1. november 1948 vedtok Stortinget endelig pensjons-
ordningen for politiet. Norske polititjenestemenn var sikret pensjon etter Statens 
Pensjons kasses satser og på grunnlag av den til enhver tid aktuelle tjenestemanns 
lønn. Alle tjenestemenn pensjonert etter 1. januar 1937 ble også innbefattet i  ordningen. 
Deretter kom kontorfunksjonærer og andre ansatte med i pensjonsfellesskapet, 
slik at alle ansatte i politiet i dag er inkludert i Statens Pensjonskasses plikter og goder.

Johannes Bjørnstad var OPFs første formann
Politikonstabel Johannes Bjørnstad var Kristiania politifunksjonærers forenings 
første formann. Med seg i styret hadde han Oscar Solberg som nestformann, Ole 
Groth som sekretær og Petter Høiseth som kasserer. Straks etter stiftelsen ble styret 
innkalt til politi mester N.O. Hesselberg. 

Det var med bange anelser styret bega seg inn korridoren på Møllergaten 19 til 
politimesterens kontor, men det gikk over all forventning. De fleste av styremed-
lemmene hadde politimesterens oppløsning av 1890-foreningen i friskt minne. 
Styret ble godt mottatt på «det innerste kontor». Politimester N.O. Hesselberg holdt 
en kort tale for styret, og uttrykte håp om et godt samarbeid mellom foreningens 
ledelse og politikammeret. Formann Bjørnstad takket for den forståelsesfulle mot-
tagelsen, og forsikret politimesteren om at foreningen ikke hadde «aggressive eller 
illojale» hensikter.

Noe senere sluttet også politioverkonstablene og politibetjentene seg sammen i 
foreninger, og det er ingen tvil om at gjennom foreningsarbeidet oppnådde tjeneste-
mennene flere forandringer til det bedre; ikke minst når det gjaldt lønn. Noe som 
i de dager uten blygsel kunne beskrives som «elendig». I dag er alle samlet under 
navnet Oslo Politiforening med ca. 2 800 medlemmer.

I 1905 ble NPF stiftet og fikk fort tilslutning fra politiforeninger over hele landet. 
Organisasjonen vokste og fikk sitt eget blad, Norsk Politiblad. I 2018 heter politiets 
hoved sammenslutning Politiets Fellesforbund (PF) og organet Politiforum. PF har 
i 2019 over 16 000 medlemmer og er en slagkraftig fagforening, Norges største innen 
politisektoren, som organiserer alle typer medlemmer fra svært ulike yrkesgrupper.

Hans Gimming reddet 
«pensjonssaken» for  
norsk polti.

Johannes Bjørnstad var  
den første formannen.
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I 1876 var folketallet i Christiania steget til 79 022, og to år senere var innbygger-
tallet oppe i 112 977. Vi kan uten videre slå fast at byen var i sterk vekst, og at det 
representerte tilsvarende utfordringer for både politiet og rettsvesenet. Flyttingen 
til Møllergaten 19 var en klok beslutning av Christiania bystyre. Folketallet økte og 
byens sentrum flyttet på seg.

Tar vi noen sjumilsskritt finner vi at styret i Kristiania politifunksjonærers forening 
ble oppsagt i mars 1924. I ukene før og etter må det ha blåst frisk på toppene i 
hovedstads politiet. Styret ble avskjediget «på grått papir» så å si av politimester 
Christian Grundt. Han la ikke så mye som et rapportomslag imellom.

Foranledningen var at styret 24. september 1923 besluttet å henstille til sine med-
lemmer om ikke å stille seg «til beskyttelse for streikebrytere.» Det var flere  streiker 
i de tider, og samfunnet hadde mange utfordringer innen arbeidslivet.

«Noe av det uheldigste som hendte under disse streikene var at konstablene ved 
enkelte tilfeller ble kommandert til å gjøre streikebryterarbeid», skriver Sigurd 
Rasmussen i sin bok Politimannen i Oslo (1954). Politiembetsmenn som ga en slik 
ordre gjorde seg skyldige i et taktisk og psykologisk feilgrep som trolig bare gjorde 
vondt verre. «Og tjeneste mannen som skulle utføre ordren måtte naturligvis se 
den som en fornedrelse og et forræderi mot den samfunnsgruppe han følte seg 
nærmest knyttet til».

På styremøte i foreningen i februar 1924 ble en slik sak behandlet etter at en over-
ordnet hadde beordret konstabler til å gjøre streikebrytertjeneste på brygga under 
havnearbeider streiken. Foreningen holdt møte og med 100 mot en stemme sendte de 
ut følgende skriv som bl.a. inneholdt denne teksten for offentliggjørelse i dagspressen:

«Sjauearbeid med losselemmer, slisker, oppsetning av sperringer og lignende er 
ikke polititjeneste. Den slags arbeid vil virke utfordrende på de streikende og kan 
lett forårsake opptøyer. Husk at politiets oppgave er å påse ro og orden og at man 
ikke må foreta sig noe som kan fremkalle uroligheter. Det er en politimanns plikt 
til enhver tid å være nøytral og upartisk i sin tjeneste.»

Christian Grundt.

OPFstyret som ble 
 avskjediget av politi
mesteren i 1924.
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Den 3. mars 1924 ble styret innkalt til politiinspektøren og oppsagt. «Politimester 
Grundt trengte ikke angi noen grunn. Han var i sin fulle rett». Foreningen sendte 
Justisdepartementet en kraftig protest mot politimesterens overgrep. Christian 
Grundt hadde imidler tid sitt på det tørre. Han hadde fått inn et spissfindig skille 
mellom oppsigelse og avskjed i politiinstruksen i 1923. Etter dette kunne han ikke 
uten videre gi en mann avskjed, men når han kalte det oppsigelse kunne han sparke 
hvem som helst uten å oppgi grunn.

Til tross for mye diskusjon og mange møter, ble oppsigelsene stående. Politimes-
teren mente han hadde rett og ville ikke lide noe prestisjenederlag. Christiania 
formannskap besluttet å gi de oppsagte tjenestemennene fortrinnsrett til kommu-
nale stillinger under ellers like vilkår – og dessuten fikk de 60 prosent av sin tid
ligere lønn til ny stilling var sikret.

Den annen verdenskrig – et mørkt kapittel
Formann i NPF – hvor OPF var tilsluttet – fra 1938 til frigjøringen i 1945, var poli-
tibetjent Hans Minge fra Halden. Han kom inn i politiet i 1919, og ble forfremmet 
til politibetjent i 1935. Eter krigen ble han siktet for sitt medlemskap i det nazistiske 
Nasjonal Samling (NS) hvor Vidkun Quisling var leder, og for i egenskap av formann 
i NPF å ha oppfordret politiforbundets medlemmer til å melde seg inn i partiet. 
Som formann var Minge også ansvarlig for innholdet i Norsk Politiblad. Under 
2. verdenskrig var også det svært nazivennlig.

Hans Minge gikk inn i partiet i desember 1940, da han var sikker på at Hirden eller 
tyskere ville ta over styringen om politiet forlot sine stillinger. I Minges sak som 
gikk i Idd og Marker herredsrett i Østfold, ble det bevist at han drev en del med 
illegalt arbeid, og at han var med i en illegal politigruppe i Halden. 

I 1942 tok noen politifolk i Østfoldbyen, deriblant Hans Minge, skritt for å melde 
seg ut av Nasjonal Samling, da forordningen om landssvik i forbindelse med med-
lemskap i NS kom fra regjeringen i London. Saken ble, ifølge Norsk Telegrambyrås 
referat fra Minge- saken av 9. november 1945, lagt frem for Hjemmefrontledelsen i 
Oslo, som skal ha konferert med myndighetene i London.

Hans Minge ble i første omgang frikjent, og retten uttalte – sitat fra avisreferatet: 
«Politiet fikk beskjed om at deres stilling ikke ville bli forverret om de ble stående. 
Herredsretten fant å kunne se bort fra medlemskapet etter 1942 og godtok motive-
ringen fra innmeldingen i NS. Den fant ikke bevist at Minge direkte hadde opp-
fordret politifolkene til å melde seg inn, og han ble frifunnet på alle punkter.»

Den 9. og 10. januar 1947 fikk Hans Minge gjenopptatt sin sak. Eidsivating lag-
mannsrett dømte han da til seks måneders fengsel, rettighetstap i 10 år og tap av 
stillingen som politibetjent for alltid. Når alt kom til alt holdt ikke Hans Minges 
argumentasjon i lagmannsretten.

Hans Minge anket straffeutmålingen til Høyesterett som behandlet saken 4. desem-
ber 1947. Her ble det avsagt følgende dom: «I lagrettens dom gjøres den endring at 
rettighetstap etter landssviklovens § 10, 4, faller bort.» Hans Minge døde i 1952.
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De tørre tall om Oslo-politiet og annen verdenskrig forteller at: 

Oslo og Aker politidistrikt hadde 9. april 1940 637 tjenestemenn. Av dem meldte 377 
seg inn i Nasjonal Samling (NS). 341 ble foreløpig suspendert da krigen var slutt 
8.  mai 1945. 36 fikk umiddelbart igjen sine stillinger. Av de 341 ble 175 gjeninntatt 
i politiet etter ulike undersøkelser. 166 tjenestemenn ble dømt for sine handlinger 
under krigen.

Den nazistiske politimester, Bernh Askvig, fant OPF og alle typer foreningsarbeid 
knyttet til politiet brysomt. Pinseaften 1942 nedla han totalforbud mot å holde 
møter i polititjenestemennenes organisasjoner. Under okkupasjonen fortsatte OPF 
likevel sitt arbeid i det skjulte med å ivareta tjenestemennenes interesser så godt 
omstendighetene tillot det.

Politimester Kristian Welhaven var svært mild i sin dom over kolleger som hadde 
meldt seg inn i NS. Andre ledere i politikorpset var mer uforsonlige. Og selv om 
det utviklet seg til både en «silkefront» og en «isfront», gikk tiden og i løpet av 
noen år hadde ting normalisert seg. 

OPF-karer døde i det tyskokkuperte Polen
I august 1943 ble politifullmektig Gunnar Eilifsen ved Sivilavdelingen i Oslo- politiet 
skutt. Han nektet å bruke politifolk til å arrestere noen jenter som ikke frivillig 
møtte til Arbeidstjenesten (AT). Eilifsen ble stilt for standrett og skutt umiddelbart.

Drapet på Gunnar Eilifsen ga tyskerne påskudd til å iverksette en aksjon de lenge 
hadde planlagt, «Aktion Polarkreis», for å «ta» politiet. 6–700 tjenestemenn fra hele 
landet ble innkalt til skoleplassen ved Politiskolen hvor de alle som en ble avkrevet 
et lojalitetsløfte til «den nye tid» og til å adlyde okkupasjonsmakten ordre. Svært 
mange skrev under; de 16 tjenestemennene som ikke gjorde det ble satt i arrest i 
kjelleren på det daværende Gestapo-hovedkvarteret på Victoria Terrasse med 
beskjed om at de ville bli skutt. 271 norske politifolk satt i 

konsentrasjonsleiren 
 Stutthof under 2. verdens
krig. 13 av dem kom ikke 
tilbake til Norge. Denne 
boken, «Norsk politi bak 
piggtråd» av Olaf R. Walle, 
handler om dette.

Politiskolen 1943 da 
 lojaliteterklæringen  
ble skrevet under.
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Det gikk ikke slik. Noen av dem havnet i konsentrasjonsleiren Grini og noen ble 
sendt i konsentrasjonsleir andre steder. 271 av de som stod på skoleplassen ble sendt 
til leiren Stutthof ved Gdansk i det tyskokkuperte Polen for å bli lært opp i nazistisk 
og germansk tenkemåte. Tyskerne kalte det «Germanerlager» – norske politifolk 
skulle omskoleres til å bli «prakteksemplarer på en germaner». Men ingen av dem 
var til salgs for noen pris. 13 av kollegene kom aldri tilbake til et fritt Norge, av 
dem tre fra Oslo-politiet – alle tre medlemmer av OPF. 

Hemmelig politigruppe
I en slags ytterkant av dette, befant gruppen 830 S seg; en superhemmelig orga
nisasjon som bl.a. drev med avlytting av nazistenes telefoner. Organisasjonen hadde 
sin egen varsling og sikringstjeneste, og drev med bred militær etterretning, 
eksporttjeneste og drev med innhenting av ulike typer informasjon.

830 S er lite behandlet i krigslitteraturen, faktisk mindre enn den hemmelige orga-
nisasjonen XU. Terje Kristoffersen har imidlertid skrevet en bok om denne hemme
lige organisasjonen med navn «De tause heltene – 830 S» (2009). Av denne fremgår 
det at flere sentrale politifolk ved Møllergaten 19 var knyttet til virksomheten i 
830 S. 

Foruten den meget aktive H.J. Dahlsengen, kan vi nevne Konrad Hauge (senere 
politioverbetjent ved Landssvikavdelingen og idrettsmann), Sigurd Skalmerud 
(som senere ble politimester i Oslo) og Trygve Tharaldsen som var politifullmektig 
i Oslo fram til sommeren 1944. I midten av november samme år flyktet Tharaldsen 
sammen med sin familie, hustru og tre barn, til Sverige hvor han arbeidet i den 
norske flyktningeleiren på Kjesäter med avhør av flyktninger. Tharaldsen kom 
tilbake til Oslo i 1945 og arbeidet i Lands svikavdelingen fram til august 1947, da 
han ble ansatt som politifullmektig ved Skien politi kammer. Peder Vogt, Charles 
Nilsen og mange andre var politikontakter og viktige forbindelsesledd på ulike 
områder. OPF-mannen, H.J. Dahlsengen, var lederen.

Her er korte biografier om de av våre kolleger som ikke kom tilbake fra konsentra-
sjonsleiren Stutthof i mai 1945:

Johan Kristian Westby var født 21. februar 1893 i Tune i Østfold og var 
distriktsoverkonstabel ved Vålerenga politistasjon. Han ble arrestert 16. august 
1943 under Aktion Polarkreis og satt på Grini til han ble sendt til Stutthof. 
Westby kom til Sverige 12. mai 1945 og døde på Epidemilasarettet i  Helsingborg 
27. mai av flekktyfus. Noe av det siste han sa mens han var ved bevissthet var: 
«Nå svetter jeg ut alt det onde, og i morgen er jeg i vigør igjen». Han er grav
lagt på Vestre gravlund i Oslo.
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Odd Hogseth var født 3. juli 1917 og kom fra Oppegård. Han var ansatt ved 
Nordstrand politistasjon både før og etter krigen, og ble arrestert 16. august 1943 
og satt på Grini til først i desember samme år. Da ble han sendt til Stutthof hvor 
han ble satt til å grave skyttergraver mellom den russiske og tyske fronten. 
Hogseth ble sendt til Sverige da freden kom og døde der av flekktyfus som han 
hadde pådratt seg under evakueringen fra Stutthof. Odd Hogseth beskrives som 
en mann som holdt hodet høyt selv når det så mørkest ut og blir karakterisert som 
et overskuddsmenneske. Han visste å finne fram til de rette ord som satte mot og 
håp i andre. Hogseth er gravlagt på Kolbotn.

Hans Hansen Linaasen var født 11. mai 1896 i Eidskog og var politikonstabel 
ved Frogner politistasjon hvor han gjorde tjeneste i 14 år og var en kjent skikkelse 
i lokalmiljøet. Det var særlig hans påpasselighet publikum satte pris på. Linaasen 
hadde både landbruksskole og politiskole, og var med i illegalt arbeid. Han ble 
arrestert 16. august 1943 og satt på Grini frem til 9. desember samme år. I  Stutthof 
ble han syk og kom til Ramlösa i Sverige i maidagene i 1945.  Linaasen døde 1. juni 
1945 på Epidemilasarettet i Helsingborg, og er gravlagt i Oslo.

 
De såkalte overlevende «Stutthof-kolleger» dannet etter krigen en «Stutthof-klubb». 
Denne holdt møter og minnet om tiden i konsentrasjonsleiren levende, og ikke 
minst ble avdøde, kolleger minnet. Fester ble avholdt og sosialt samvær, men med 
tiden døde også denne ut, og i 2019 er det ingen som lever av de 271 kollegene som 
satt fengslet. Den siste som døde var 100 år gamle Trygve Rindahl i Bodø.

I februar 1948 ga NPF ut et minneskrift om 
samtlige polititjenestemenn fra Norge som 
ga sitt liv under annen verdenskrig. «Min-
neskrift over våre falne» heter heftet som 
er en minnebauta over 54 politiansatte over 
hele landet som under ulike omstendighe-
ter mistet livet i perioden 1940–1945. 
Utenfor Politihuset i Oslo er det reist en 
minnetavle over falne kolleger som tilhørte 
Oslo-politiet. Her er både Gunnar Eilifsen, 
Johan Kristian Westby, Odd Hogseth og 
Hans Hansen Linaasen nevnt.

Krigen var over og Kristian Welhaven var 
på plass som politimester i Oslo. Vi skriver 
sensommeren 1945 på kalenderen. Livet 
gikk videre og OPF stod – som de øvrige 
politi foreninger og politiet i Norge – foran 
store utfordringer. Politikorpset skulle 
gjenreises.

Minnetavlen utenfor 
 Politihuset som  
bekranses hver 17. mai.
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I 1941–1945 ble Oslo og Aker politikamre slått sammen under ledelse av en nazistisk 
«politipresident» – Bernhard Askvig. Ved sammenslåingen etter freden av de ulike 
politiforeninger i Oslo, Asker og Bærum med Asker til en forening under navnet 
OPF, tvang det seg frem et ønske om et merke. Politiførstebetjent Lars Tveiten la 
frem et forslag som ble noe bearbeidet, og alt ble endelig godkjent av styret i OPF 
i 1947. 

OPFs merke er bygget opp med de gamle norske stridsøkser som symbol. Strids-
øksen har fra de eldste tider, f.eks. i Steinalderen, vært menigmanns våpen. Bunn-
fargen i merket er grønn emalje. Øksene står vertikalt midt på merket og er flankert 
av bokstavene O P – merket omsluttes av en eikekrans. Fargen er forgylt og grønn 
emalje. I 1949 kom hele Aker inn under Oslo politiet. 

Deler av den hemmelige 
hæren Harald Daglsengen 
ledet.
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OPFs formenn siden 1945
og kort om noen de sakene de arbeidet med. Det ble gjennomført ca. 12–15 styre-
møter hvert år i hver periode og sakslistene var ofte lange. Dette er bare et lite 
utvalg for å vise noe av mangfoldet. 

Harald J. Dahlsengen ble midtveis i 1945 valgt til formann i OPF. Han 
var valgt allerede 13. mars 1940, men da krigen kom 9. april samme år 
ble virksomheten drevet i det skjulte, og 25. mai 1945 ble han gjenvalgt 
som OPFs formann. Foreningen ble rekonstruert etter andre verdenskrig, 
6. juni 1945, da Oslo Politis Befalsforening, Oslo Kriminalpolitiforening 
og Bærum-Asker Politiforening ble slått sammen og navnet endret til 
Oslo og Aker Politiforening. 29. januar 1946 ble foreningens navn på nytt 
endret til dagens – Oslo Politiforening. Harald J. Dahlsengen var født 
17. februar 1899, han ble tilsatt som politikonstabel ved Oslo-politiet 
1. januar 1924. Han var aktiv i OPF, og satt som foreningens formann til 
21. januar 1947. 

Dahlsengen var også aktiv i NPF, og i forbundets beretning for 1945 heter det: 
 Dahlsengen hadde sin bakgrunn fra bl.a. Milorg under krigen, og det har sin helt 
spesielle historie: I Oslo ble det allerede i 1941 etablert en Milorg-gruppe i Distrikt 
D 13 med betegnelsen D 13240. Gruppen stod under ledelse av politikonstabel H.J. 
Dahlsengen som i denne kontakten hadde tittelen områdesjef. Hovedoppgaven var 
bl.a. å bistå det lovlige politi ved krigens avslutning. 

I en artikkel i Norsk Politiblad forteller H.J. Dahlsengen: «Sammen med mine mest 
på  litelige kolleger, i alt 20 mann, gikk vi gang med arbeidet. Grunnstammen av 
gruppen kom til å bestå av Sporveisfolk. Og de har hele tiden vist et helt enestående 
samhold og alle har vist seg som kjernekarer. De gikk inn i oppgaven med liv og 
lyst og tok den risiko som fulgte med den. – Og risikoen var ikke liten – innskyter 
vår medarbeider. – Nei, alt måtte foregå i den dypeste hemmelighet, vi trente i 
Nordmarka og vi kunne selvfølgelig ikke opptre i store flokker, bare 10–20 mann 
for hvert lag for ikke å vekke  oppmerksomhet.

Den første tiden var det smått med våpen, men noen klarte etter hvert å fremskaffe 
noen pistoler. Etter hvert kom flere våpen på plass, men det var først ved påsketider 
1945 at politigruppen fikk større våpenforsyninger via engelske flyslipp. Deretter 
ble våpnene fraktet med hestetransport til Pipenhus i Sørkedalen, hvorfra våpnene 
ble fraktet som «vedlass» til byen til gruppens lager i Marieboesgate (et steinkast 
fra Møllergaten 19) under eskorte av politiets biler, rett foran nesen på tyskerne og 
deres overløpere.»

Natt til 8. mai 1945 stod den hemmelige politistyrken i Oslo fram som en del av 
Milorg område 13240. Styrken må betegnes som politikorps som bestod av ca. 400 
mann og 100 lotter. Kontorlokalene lå i Henrik Ibsens gate 7, like ved Møllergaten 
19. Senere i mai 1945 ble kontorene flyttet til St. Olavs plass 1. Politikorpsets leder, 
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H.J. Dahlsengen, hadde ved frigjøringen en rekke politimenn som sine nærmeste 
medarbeidere. 

En av adjutantene var Reidar Tørmoen som senere ble Oslo-politiets første rasjonali-
seringsleder, og var den mannen som fremfor noen annen kom til å stå i spissen 
for byggingen av et nytt politihus i Grønlandsleiret 44. En av troppslederne var 
H. Nordgaard- Tveit som senere ble politifullmektig og kontorsjef ved Oslo-politiet, 
mens hans NK var Arthur Flittig som ble politiavdelingssjef og leder av det senere 
Personavsnittet (Avsnitt 11) ved Seksjon for Liv-, legeme- og helbred. Alle medlem-
mer i OPF.

Det var litt spesielt at den hemmelige politistyrken opptrådte i politiuniform i stedet 
for vanlige sivile klær og med Hjemmefrontens armbind til uniform, som de øvrige 
Milorg- avdelingene. Dette skyltes i all hovedsak krigens utvikling. Det hadde etter 
hvert blitt klart at tyskerne ville kapitulere i Norge, og det var derfor viktig å ha 
folk som støttet politiet i den første og vanskelige tiden etter frigjøringen.

Dessuten hadde korpset folk som var vant til å behandle publikum, og mann skap-
ene godt kjent i byen og i omegnen. Dahlsengen og hans folk hadde nedlagt et 
betydelig arbeid for å skaffe uniformer av gammel type og annet utstyr til politi-
korpset, slik at de kunne opptre ensartet i uniformer som publikum kjente fra før.

Når det gjaldt den hemmelige politigruppens oppgaver fortalte H.J. Dahlsengen 
til Norsk Politiblad i midten av 1945: «Styrken på 435 mann, hadde vanlige vakt-
oppgaver som andre Milorg-avdelinger, og stod dessuten under Rikspolitisjefens 
disposisjon for å bistå ved arrestasjoner etter lister vi fikk av det ordinære politiet. 
Det kan tenkes at det blir behov for oss en tid framover.»

I en rapport fra vaktsjef Søren Bjerknæs til områdesjef H.J. Dahlsengen av 21. juli 
45, heter det: «...avdelinger ble satt opp i Henrik Ibsens gate 7, og tok til med 
arresta sjoner av quislinger og besettelse av viktige bygninger mv. Dette pågikk 
døgnet rundt de første dagene, og medførte en voldsom påkjenning for så vel 
befal som jegere.» Rapporten er å finne i arkivboksene på Norges Hjemmefront-
museum.

Dahlsengens hemmelige politigruppen som var en del av Milorg Distrikt 13, har 
vært lite omtalt. I bøker om Milorg heter det ett sted «det har vært vanskelig å finne 
opplysninger om virksomheten» i område 13 240. Det eneste stedet hvor H.J. 
 Dahlsengen og hans «hemmelige politikolleger» egentlig er omhandlet med litt 
mer enn «et par navn og noen tall», er i nevnte artikkel i Norsk Politiblad.

«Allerede 6. juni 1945 tok formann i Oslo Politis Fellesutvalg og OPF, Harald 
 Dahlsengen, sammen med en del andre organisasjonsfolk i Oslo opp spørsmålet 
om å komme i gang med NPF snarest. Like etter ble Tor Haugen valgt som formann 
i en komité som skulle ordne med å innkalle samtlige tillitsmenn landet rundt for 
å få valgt et forbundsstyre.»

H.J. Dahlsengen var et svært engasjert menneske, og i 1946 er han å finne som 
medlem av forbundsstyret i NPF. Det er ikke skrevet mye om H.J. Dahlsengen, og 
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det er ikke mange steder vi finner hans navn i historien. Han var også aktiv utenfor 
politiets rekker, bl.a. som medstifter (1926) og mangeårig formann av Hadeland-
slaget tilsluttet By- og bygdelagsbevegelsen i hovedstaden. Dahlsengen var en som 
gikk stille i dørene og gjorde jobben. Dem er det heldigvis flest av i norsk politi.

Helge Bjerke (1901–1983) var formann i OPF fra 28. januar 1947 til 
2. februar 1948. Bjerke kom fra Nordre Land og kom inn i politiet 1. januar 
1926. Han gjorde for en stor del tjeneste som politibetjent ved Inspek-
sjonsavdelingen.

De første årene etter krigen var en viktig gjenreisningsperiode for OPF. Det er sagt 
at «politiet lå med brukket rygg». Det er nok ikke helt riktig, for Oslo-politiet hadde 
full drift under krigen, selv om situasjonen var vanskelig med mangel på mye. Det 
var i den første tiden ikke gitt som var den riktige å gå i rettsoppgjøret. Alle tjeneste-
menn som ble satt til å arbeide med dette, hadde nok kursen klar, men situasjonen 
var uvant og detaljene i retningslinjene måtte improviseres. Det er ikke vanskelig 
å forstå at det var vanskelig.

Det var slik i perioden 1940–45 at folk stjal, drakk, voldtok og drepte som i fredstid 
– og kjørte for fort og fikk trafikkbøter. Alt dette krevde politiinnsats og hverdagen 
på Møller gaten 19 og ved de andre stasjonene var like travel under krigen som 
ellers. Den store forskjellen lå i at politiet ble ledet av en nazi-politimester med tittel 
av «politipresident», at en del av både politiembetsmennene og polititjeneste-
mennene meldte seg inn i NS – Nasjonal Samling; det eneste tillatte statsbærende 
politiske parti i Norge.

Formann Helge Bjerke og hans styre hadde et stort opprenskningsarbeid foran seg 
i årene etter krigen. Medlemmene av foreningen var interesserte, og det var ikke 
uvanlig med et oppmøte på ca. 200 mann. Selvfølgelig ble det også behandlet 
ordinære foreningsaker med tjenestelister, over tid og lønn – og juridisk bistand, 
men «å gjenopprette ro og orden» i politikorpset var i lang tid viktigste sak. Etter-
hvert som tiden gikk normaliserte det seg, og arbeidet gikk inn i mer hverdagslige 
former.

En liten kuriositet: Styret behandlet en sak på styremøte 21. april i 1947 vedrørende 
Generalforsamlingen. Den ble utsatt ‘pga. Innkallelse av styrken den aktuelle dagen 
fordi Kommunistene skulle ha møte med dans på Torvet. Freden ble feiret på mange 
måter!

Søndag 28. september i 1947 avduket Oslo-politiet en minnetavle over falne 
polititjeneste menn fra Oslo. Tavlen inneholder 25 navn og stod plassert til høyre 
ved inngangen til Møllergaten 19. Svært mange politiledere var til stede, og politi-
betjent Helge Bjerke la ned krans fra OPF. Da Oslopolitiet flyttet fra Møllergaten 
19 høsten 1978, ble minneplaketten satt opp til høyre utenfor hovedinngangen til 
det nye Politihuset. Den bekranses hver 17. mai.
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Finn Eugen Solheim (1918–1997) var formann i OPF fra 2. februar 1948 til 
29. januar 1951. Solheim var Østfolding og kom fra Fredrikstad. Han ble 
ansatt som reserve konstabel 19. juni 1940, men ble avskjediget på grunn 
av nasjonal holdning 1. juli 1942. Den 6. august 1946 meldte han seg til 
tjeneste ved Oslo-politiet.

OPFs årsmøte i 1951 – samme dagen som Finn Eugen Solheim ga seg som formann 
– hadde denne dagsorden: 1) Årsberetning. 2) Regnskap. 3) Foreningskontingenten. 
4) Bevilgninger. 5) Messene. 6) Organisasjonsformen. 7) Valg.

Ad. pkt. 3 Foreningskontingenten var det slik at de lavest lønnede betalte 1 til 3 betalte 
kroner 4,50 pr. mnd. Men øvrige medlemmer måtte ut med kroner 7,50 pr. mnd.

Ad. pkt. 5) Messene var det slik at OPF i mange, mange år drev kantinene i Oslo- 
politiet (også kalt Messa) bl.a. på Møllergaten 19. Sigrun Svenneby Hazeland var 
en av de drivende kreftene her. Masse var et yndet sted for både en kopp kaffe og 
en skikkelig middag. «Uten mat og drikke duger heltene ikke.» Det gjelder også 
for politiet.

Ad. pkt. 6) Organisasjonsformen: Styret innstilte på denne måten for Årsmøtet: 
«OPF skal bestå av tre grupper: Ordenspolitiets gruppe, kriminalavdelingens 
gruppe og kontor funksjonærenes gruppe.

Trygve Liedholm (1918–2007) var formann i OPF fra 29. januar 1951 til 
30. januar 1952. Han var ekte Oslo-gutt og kom inn i politiet som midler-
tidig politikonstabel 9. september 1949. Han hadde solid politiutdannelse 
fra Polititroppene i Sverige under krigen, og kom i Oslo til å gjøre tjeneste 
ved Ordensavdelingen, Trafikk ulykkeskommandoen, Organisasjons
avdelingen og Forseelsesavdelingen. Han var også medlem av Oslo Bystyre 
(A), hvor han var spesielt opptatt av sosiale saker og hadde en sterk sosial 
samvittighet. Liedholm var i tillegg medlem av styret i Oslo Kinemato-
grafer. Han ble pensjonert 1. juni 1975.

I Trygve Liedholms korte formannstid – ca. ett år – var styret i OPF svært aktive 
og drev med mange organisasjonsmessige saker av betydning for medlemmene. 
Styremøtet 16. august 1951 hadde denne sakslisten: 1) Protokoll og referat. 2) Inn-
kommet skriv. 3) Messens drift. 4) Utveksling av polititjenestemenn Helsing-
fors-Oslo i anledning Olympiaden. 5) Forsvarer ved ansettelsesrådet. 6) Eventuelt. 

Styremøte, etter styremøte fortsetter med så godt som samme saksliste. Slik er 
foreningsarbeid – rutine som skal opp og frem. En lit spesiell sak som skapte en 
smule murring, var sak 5) under styremøtet 26. september 1951: Fastsettelse av 
ansienniteten for tjenestemenn utdannet ved Rikspolitiet i Sverige under krigen. 
OPF-styret hadde denne innstillingen til saken: «Saken gir ikke anledning til noen 
forføyning fra foreningens side.» Da var det ikke noe mer å snakke om.
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I mai behandlet styret en sak om kontorfunksjonærer. I et utsendt skriv het det: 
«Styret i OPF vil henstille til kontorfunksjonærenes representant i ansettelsesrådet 
at det ved ansettelse av midlertidige funksjonærer i fast stilling, tar tilbørlig hensyn 
til så vel tjeneste tid som skikkethet.» Altså var den enkeltes dugelighet også med 
på å avgjøre fast ansettelse. Og det skulle bare mangle.

I de tider – og både før og etter Liedholms formannstid i OPF – hadde tjenestemenn 
vakt i og utenfor Vinmonopolets utsalg i Oslo. Mellom NPF og A/S vinmonopolet 
var det en bindende kontrakt for forbundet. Nå ville OPF ha en oppsigelse eller en 
uravstemning og det ble i et skriv bedt om at styret iverksatte tjenesten inntil saken 
var avgjort på den ene eller andre måten.

Som vi ser var det forløpende drift i OPFs styre under Liedholms ledelse. Referatene 
i protokollene er håndskrevet, lange og delvis detaljerte. Ofte er det formannen 
selv om skriver referatene rett i protokollen. Dette ble også gjort av sekretæren helt 
til teknikken med blåpapir, stensil og skrivemaskin for alvor ble tatt i bruk i 
foreningsarbeidet. I dag er alt dette en selvfølge, men også denne teknikken begynte 
et sted og vant innpass i OPF.

John Angell-Baustad (1920–1984) var formann i OPF fra 30. januar 1952 
til 4. februar 1955. Han var født og oppvokst i Sandefjord og utdannet 
seg til telegrafist. og reiste til sjøs i 1938. Han kom hjem før krigen og 
begynte i politiet 19.1 november 1941. Som en av de yngste stod han 
bakerst i skolegården i august 1943 da norske politifolk ble pålagt å skrive 
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til ansiennitet som til kvalifikasjoner. 3) Det henstilles til Oslo politikammer å søke 
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OPFs budsjett har selvsagt variert med årene. I 1953 var budsjettet på 104 230 kroner. 
Året etter var budsjettet på 165 700 kroner. Formannen hadde en godtgjørelse på 
600 kroner. Sekretæren – som hadde mer arbeid – hadde 1 500 kroner. – I 2018 var 
 budsjettet på 3 296 360 kroner og i 2019 på 3 441 000 kroner. Det har vært en rivende 
utvikling både hva gjelder antall medlemmer og budsjett. Og OPF er fortsatt i vekst.

Medlemmenes lønn har alltid vært en sak for OPF, og tidlig i 1955 kom det et vedtak 
som ble oversendt NPF. Her ble det krevet et lønnstillegg på 1 800 kroner for 
 tjenestemennene i Oslo som kompensasjon for betydelig større arbeidspress enn 
ellers i landet. Og for å stimulere rekrutteringen og begrense avgangen fra korpset. 
Det ble også krevet opp justeringer i lønnsklasser for politikonstabler og politiover-
konstabler – og for politibetjentene. Overtidsspørsmålet for distriktsbetjentene ble 
det også krevet en øyeblikkelig løsning på.

Nå skjedde ting fort og dramatikken var under utvikling. Allerede 29. januar 1955 
forelå det er skriv undertegnet av 204 medlemmer. De mente at styret hadde gått 
utenfor sitt mandat og feilvurdert lønnssituasjonen og de tiltak som burde treffes 
i den anledning.

Styret på sin side oppfattet dette som et mistillitsforslag, og fattet 1. februar 1955 
følgende vedtak med bakgrunn i at det skulle gjennomføres et ekstraordinært 
årsmøte: «Er det ekstra ordinære årsmøte av den oppfatning at styret ikke har 
opptrådt organisasjonsmessig riktig, stiller styret sine plasser til disposisjon.»

Det ekstraordinære årsmøtet 4. februar 1955 kastet Angell-Baustad som formann 
med 266 stemmer. 101 stemte for Angell-Baustad. 15 stemmer var blanke og tre ble 
forkastet.

Verden gikk videre, og OPF fikk en ny formann.

Erling B. Burmann (1919–2004) var formann i OPF fra 4. februar 1955 til 
28. februar 1961. Burmann som kom fra Meldal var agronom da han kom 
inn i politiet som midlertidig konstabel 9. september 1945. Etter en tid ved 
Ordensavdelingen hvor han bl.a. var ved Hundepatruljen med politihunden 
«Tarzan», kom han over til Kriminal avdeling hvor han for en stor del etter-
forsket branner og brannsaker. Han var en meget dyktig etterforsker og gikk 
av med pensjon 1. desember 1976.

Flere viktige ting av viktig sosial karakter skjedde i Burmanns formannstid: I 1955 
kjøpte OPF en buss (som senere ble fornyet to, om ikke tre, ganger). Den satt forenin-
gen i stand til å invitere barn som ikke hadde noe sted å reise i sommerferien på 
badeturer til Ramton i Hurum, til Breivoll i Bunnefjorden, til Son og flere andre 
steder når det regnet, under tilsyn av voksne polititjenestemenn under mottoet  
«Ut i det fri med Oslo politi!». Dette var å se på som et kriminalitetsforebyggende 
arbeid, og var meget et meget populært tiltak i de ca. 30 årene turene holdt på. 
Sentrale aktører fra politiets side var mannskaper som tilhørte Skolegruppa ved 

Badeturer på midten av 70tallet.

Det var populært å være med Onkel Politi på 
badetur. OPD tok initiativet til dette.
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Trafikkavsnittet, Forebyggende tjeneste og Bydelpolitiet, eller tjenestemenn som 
ville være med på sin fritid rett og slett fordi de synes det var morsomt. 

Kanskje badeturene «Ut i det fri med Oslo politi» for barn og unge i hovedstaden, 
er noe av det som har gitt både OPF og Oslo-politiet størst goodwill i løpet av årene. 
Det gikk ikke en sommer uten at badeturene fikk et stort og bredt oppslag i avisene. 
Dette var med på å skape positive holdninger til politietaten.

En annen viktig sak skjedde i 1956: Innkjøp av hytta «Sjåhaug» på Ringkollen; ikke 
langt fra Sundvollen, 562 m.o.h. med en storslått utsikt og i et ypperlig skiterreng 
og turområde 6,5 mil fra Oslo. Hytta kostet OPDs medlemmer ca. 53 000 kroner og 
har siden vært meget flittig i bruk. Flere hytter er kommet til med årene, og stedet 
brukes i dag som et kurssted for OPF og som utfarts- og feriested for OPFs med-
lemmer. Anlegget er restaurert og ombygget flere ganger, og er i dag topp moderne 
med 42 sengeplasser. Utbygningen av «Sjåhaug» har kostet penger, men for OPF 
har dette vært en prioritert sak som et tilbud til medlemmene og leietakere. Den 
første hytteforvalteren var politibetjent Rolf Resberg; deretter Einar Sund – så var 
Resberg tilbake noen år. I 2019 forvaltes «Sjåhaug» av politipensjonist Jon Onshus.
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Splittelsen varte i nesten 20 år. I denne perioden hadde de ansatte ved Oslo-politiet 
valget mellom fire ulike fagorganisasjoner. Tre var tilsluttet NPF, mens én var til-
sluttet Politiets Sentralorganisasjon (PSO). De fire organisasjonene ble imidlertid 
samlet i OPF etter at NPF og PSO forhandlet seg frem til enighet om at alle politi-
organisasjonene i Norge skulle samle seg i ett NPF fra 1. januar 1975. 

I april 1955 ble det vedtatt å utgi et eget blad. Det fikk navnet Politimannen med 
Karl Jønsberg som redaktør. 5. mai samme år lå det første nummeret – med et 
«radikalt tilsnitt» – i medlemmenes postkasser. 

OPFs medlemmer gikk til ulovlig streik 
At fagforeningsarbeid kan være like dramatisk som spennende, sier skismaet fra 
1957/1958 da OPFs medlemmer gikk til ulovlig streik. Noen fikk dispensasjon til å 
jobbe: det gjaldt stallbetjeningen hos Det ridende politi, men avdelingen ellers var 
i streik sammen med de andre.

Det var en lang historie om lønnsforhandlingene med Staten som nådde klimaks 
da OPFs medlemmer gikk til streik. Stortinget vedtok 26. april 1957 en midlertid 
lov som gikk ut på at statstjenestemenn fram til 1. januar 1958 ikke kunne streike 
– loven gjaldt polititjenestemenn. Det stod om 3 000 kroner som et stedstillegg for 
polititjenestemenn i Oslo.

Det må ha vært en underlig situasjon i forhallen på Møller gaten 19 nyttårsaften 
1957. Fra Trefoldighets kirken var det klokkeklang – og langt borte kunne en også 
høre Domkirkens klokker. En by i ca. 10 grader minus tok farvel med det gamle 
året. Politimester Sigurd Skalmerud og ordens politiets sjef, politiinspektør John 
Qvale, stod i forhallen og ønsket tjenestemennene godt nytt år. Konstabler og betjen-
ter hilste alvorlig tilbake før de vandret ut av den tunge døren, ned granittrappa 
med 2 x 7 trappetrinn og ut i Møllergaten.

Midt oppe i dette befant Oslos senere politimester Willy 
Haugli seg som da var konstabel ved hovedpolitista-
sjonen. – Det står om en eller to skinke skiver på brøds-
kiva, skal Haugli ha sagt til Burmann før han tok trappa 
ned på fortauet til Møllergaten.

OPFs formann, Burmann, var en av de siste som gikk. 
Han fikk et godt håndtrykk av politimester Skalmerud 
i det han sa: «Jeg håper dere kommer raskt tilbake». 
Fotografene blitzlamper lyste opp og festet dette øye-
blikket til filmen. For første gang i historien siden poli-
tiet ble etablert i hovedstaden i 1744, gikk tjenestemen-
nene i Oslo til streik. Det var en tirsdag.

På veien ut hilste Burmann på noen av OPFs medlemmer 
som kledd i hatt, vinterfrakk og gode sko, hadde tatt opp-
stilling foran den store trappen. Det var streike vakter 
som hadde inntatt sine poster. I Møllergaten ved Nr. 19 
hadde OPF satt opp en buss hvor streikevaktene kunne 

2 x 7 trappetrinn førte 
opp til Forhallen i 
 Møllergaten 19.

– Jeg håper dere snart er tilbake, sa politimester Svein 
 Skalmerud til OPF-formann, Erling Burmann, nyttårs aften 
1957. Kirkelokkene ringte det nye året inn og OPFs 
 medlemmer var i streik.
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varme seg og få en kopp kaffe. Kl. 24.00 var streiken et 
 faktum. 3. januar 1958 ga politimesteren ordre om at 
uniform og politiskilt skulle innleveres av de streikende 
tjenestemenn som kalte skiltet «husmannsmerket».

For mange av medlemmene var streik helt uvirkelig. 
En eneste gang i norsk politis  historie siden Trondheim 
fikk landets første politimester i 1686, hadde det vært 
en kortvarig streik – morsomt nok i Trondheim i 1919. 
I 1924 hadde OPFs styre satt seg opp mot politi-
mesteren, og noen medlemmer snakket om at de burde 
ha gått til streik. Politimesteren gjorde som kjent kort 
prosess og avskjediget hele styret.

Politiet hadde som oppgave å sørge for ro og orden, de 
skulle også adlyde ordrer. Nå var de i streik – ikke bare 
det: streiken var ulovlig. OPFs medlemmer trosset en 
provisorisk anordning som få dager tidligere var gitt 
av regjeringen og som forbød arbeidsnedleggelse. At 
OPFs medlemmer gikk i mot en lov, uansett hvor kri-
tikkverdig den var, førte til sterke reaksjoner. Ikke bare 
i regjeringen og LO, men også i store deler av pressen.

Saken var at OPF den gangen stod utenfor de store 
organisasjonene og hadde vanskelig for å få forståelse 
for sine krav. De var lovet forhandlinger, men ble desa-
vuert av statens forhandlere som gjennom måneder 
ikke en gang svarte på henvendelser. I februar 1957 
gikk alle foreningens medlemmer, nærmere 1 000 
kvinner og menn, til plassoppsigelser. Hver enkelt sa 
opp sine stillinger for fratredelse 15. mai. OPF gikk 
samtidig ut med en blokade av stillingene ved Oslo-politiet. I OPF var man klar 
over man ikke kunne gå til streik, derfor kom det egenhendige skrevne oppsigelser. 
«Vi må aldri forlate den legale linje» het det i OPFs eget blad «Politimannen» på 
lederplass. Ansettelsesrådet for polititjeneste menn utvidet tjenesteplikten ytterligere 
i tre måneder, slik at fratredelse ikke kunne skje før 15. august.

Hverken justisminister Jens Haugland eller lønns- og prisminister Gunnar Bråthen 
likte situasjonen. Det faktum at politimennene i Oslo hadde brutt ut av LO gjorde 
at de to statsrådene fra Arbeiderpartiet og LO måtte gå varsomt til verks, de var 
fullt klar over at den borgerlige opposisjon ville følge utviklingen nøye. Men de 
var ikke interessert i forhandlinger med politiforeningen. Selv om politifolkene 
ikke kunne forlate sine stillinger før 15. august, og det var god tid til å få i gang 
reelle forhandlinger, ble det laget en ny lov i april med forbud mot arbeidsnedleg-
gelse. Deretter fulgte en langvarig debatt om loven i Stortinget, men regjeringen 
hadde flertallet og loven ble vedtatt. Den forsterkede kommunalkomite hadde pre-
sisert at lovforslaget var midlertidig og at forbudet skulle gjelde til l. januar l958. 
31. desember 1957 var steiken et faktum – den første i Oslo-politiet. 
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Fra 1. til 9. januar 1958 ble medlemmene i OPF tatt ut i streik. Tilsammen ca. 830 av 
politikammerets samlede styrke på ca. 1 120 tjenestemenn deltok i streiken. 139 
mann som ikke var medlemmer i OPF fortsatt å jobbe. Den nødvendige tjeneste 
ved Oslo-politiet ble med store vanskeligheter opprettholdt ved hjelp av embets-
mennene og de tjenestemenn som ikke sto tilsluttet OPF pluss en del tjenestemenn 
fra andre politidistrikter i Norge som med hjemmel i politiloven ble beordret til 
tjeneste i Oslo. Kolleger fra andre steder i landet befant seg på en måte mellom 
«barken og veden». «På Møllergaten 19 hersker det babelsk forvirring», skrev Aften-
posten i sin reportasje fra streiken.

Avisutklipp fra januar 1958 tyder på at streiken ikke hadde noen særlig virkning 
på kriminalitetsbildet. Det antas at det kalde været de dager streiken varte, bidro 
til dette. 

Som ved de fleste streiker var det enormt samhold fra første stund. I den gamle 
Studentkroa (Dovrehallen) hadde man åpent hus og stadige informasjonsmøter og 
appeller hvor streikeviljen ble holdt oppe. – Dere er brøytebilen og styret er plogen, 
sa Burmann i en appell. 

Politiforeningens styre måtte flytte ut av sine kontorer på Victoria Terrasse og fikk 
i all hast nye lokaliteter i den store Ekebergrestauranten med utsikt over hoved-
staden og havnen. Her ble strategien lagt, hit kom sympatierklæringene fra andre 
politiforeninger og nordiske kolleger, og her ble pressen holdt løpende orientert. 
En politistreik i Norge var noe helt uvanlig som krevde fyldig dekning i mediene.

Det var Trygve Lie som fikk løst floken. Han var tidligere fylkesmann i Oslo. Dess-
uten hadde han vært FNs første generalsekretær, og hadde lang erfaring fra å 
forhandle i konflikter. Under den store politireformen da politiet ble statlig, hadde 
Lie vært justisminister.

Lie klarte etter flere møter søndag og mandag å få tillitsmennene i OPF til å avslutte 
streiken mot at lønnsforhandlingene kunne føres videre og at alle foreningens 
medlemmer kunne tre inn igjen i sine stillinger som de hadde sagt opp. OPF hadde 
anlagt sak mot Staten for å kjenne den provisoriske anordning ulovlig, og det ble 
lovet at denne saken skulle påskyndes mest mulig fra begge parter.

Den 9. januar 1958 var alle tjenestemenn tilbake i sine stillinger og det ble bestemt 
at forhandlingene om lønnsforhold mv. skulle komme i gang uten forsinkelser, og 
uten å avvente byrettens dom i saken som var anlagt mot Staten. Retten arbeidet 
raskt og dommen gikk i statens favør. OPF fikk ikke medhold i påstanden om at 
den provisoriske anordning var i strid med tjenestemannsloven og dermed Grunn-
loven.

Høyesterettsadvokat J.B.Hjort, som hadde vært politiforeningens juridiske konsu-
lent og ført saken, anbefalte en anke til Høyesterett. Der falt avgjørelsen i mars l959 
og rikets høyeste dommere opprettholdt byrettens dom. Men også her var det 
dissens, tre dommere mente at staten burde dømmes. Heller ikke i Høyesterett ble 
det tilkjent saksomkostninger. OPF tapte. Burmanns medlemmer var tilbake på 
jobb, men konfliktene fortsatte og brukte flere år på å finne sin løsning.
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Endelig litt om kvinner i politiet. I en uttalelse fra OPF 28. oktober 1958 heter det: 
«Styret har i prinsippet ikke noe å innvende mot at kvinner også utfører uniformert 
tjeneste, dog under den uttrykkelige forutsetning at de ansettes på samme vilkår 
både lønnsmessig og tjenstlig som menn.»

Temaet rundt «kvinner i politiet» skulle vise seg å bli en lang drakamp med seier 
til den som ivret for kvinner i etaten. Ingen verken tør eller vil i 2019 hevde noe 
annet.

Knut Lunde (1920–2005) var formann i OPF fra 28. februar 1961 til 
23. februar 1967. Etter krigen gjorde Lunde fem år tjeneste ved Trafikk
avdelingen. Da han gikk av med pensjon 31. januar 1980 etter nesten 39 
år tjeneste, var han NK ved Manglerud politistasjon. Lunde hadde mange 
tillitsverv og årene som leder av OPD føyer seg pent inn i rekken av hans 
arbeid for tjenestemennenes felles beste i organisasjonen. Lunde hadde 
alltid en god replikk og var en trofast støttespiller i politiets samfunns-
oppdrag.

Fagforeningsarbeid består av store og små saker. En viktig sak som skulle komme 
til å få betydning for mange, var måten å få utbetalt lønn på. I 1964 var det en 
avstemming blant OPFs medlemmer om nettopp dette – om lønnen skulle utbeta-
les over bankkonto. 477 stemte for og 153 stemte mot. 612 medlemmer unnlot å 
stemme.

I 1964 ble det også en fast ordning med lørdagsfri for kontorpersonalet i Oslo- 
politiet. Dette var selvfølgelig en stor politisk sak som aldri har latt seg gjennomføre 
for tjeneste menn på grunn av døgnkontinuerlig tjeneste, men for kontorpersonalet 
og mange andre i samfunnet, var det et opplagt gode.

I november 1964 ble det avgitt en omfattende innstilling vedrørende et personal-
vurderingssystem (periodisk vurdering) hvor hver enkelt medarbeider skulle vur-
deres ut fra ulike typer forhold vedrørende medarbeiderens arbeid basert på tall-
karakterer. Denne personalvurderingen ble lagt til grunn ved søknad om opprykk, 
ny stilling, og ble foretatt av medarbeiderens nærmest overordnede og en lokal 
tillitsmann. Personalvurderingssystemet ble innført vi Oslo-politiet som en prø-
veordning i juni 1965.

På 60-tallet en gang satt OPF også i gang med sine juletrefester for ansattes barn 
og ansatte i Oslopolitiet. Festene fikk fort et godt rykte. Primus motor var Leif A. 
Lier og Eirik Stedje, og festene ble holdt i Ingeniørene Hus. De første årene var det 
tre fester – en for små barn, en for litt større barn og om kvelden en fest for voksne. 
På begynnelsen av 1980-tallet ga Lier og Stedje seg, og Kristin Worpvik – som i alle 
år har gjort tjeneste ved Den kongelige politieskorte – overtok. Festene lever den 
dag i dag, men er i 2019 flyttet til Grand Hotell og det er ikke lenger tre fester, men 
en. Det holder.
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Asbjørn Larsen (1923–1999) var født 24. desember 1923 i Bergen. Han var 
formann i OPF fra 23. august 1967 til 26. februar 1968. Han kom hjem med 
Polititroppene fra Sverige våren 1945 og begynte i politiet 8. mai 1945. 
Asbjørn Larsen var en rolig og veloverveid formann og sterk en motstander 
av LO. Mye tydet på at han var Høyremann. Han var også motstander av 
at påtalemyndigheten skulle være organisert i politiet. Larsen arbeidet 
ved Kriminalavdelingen og ble politi avdelingssjef og leder for Økonomiav-
snittet. I 1980 fikk OPF gjennomslag for at bl.a. denne stillingen, skulle 
oppnormeres til politiinspektør. Larsen ble tilsatt i denne stillingen som 
leder av Etterforskningsseksjonen og gikk av som pensjonist i 1990.

Personalvurderingssystemet ble innført som permanent ordning ved Oslo-politiet 
1. januar 1968. Det var i bruk til begynnelsen av 80-tallet. Da ble det erstattet av 
andre ordninger for vurdering av medarbeidere, og i våre dager er denne ordnin-
gen falt bort med et helt annet sett av regler.

Det har ofte vært nedsatt ulike typer komiteer innen OPF. Det lar seg neppe gjøre 
å lage noen fullstendig oversikt over disse, men i 1968 ble følgende komiteer nedsatt 
– det forteller noe om mangfoldet i OPFs arbeid: 1) Rasjonaliseringskomite som 
skulle følge med i rasjonaliseringen ved hovedstadspolitiet, 2) Huskomiteen ble 
utvidet, 3) Komite i forbindelse med særkrav ved lønnsoppgjøret, 4) Komite for 
lønns- og tjenestemessig ut  jevning, 5) Utvalg for utredning av høyere kontor-
stillingers plassering og 6) Kontakt utvalg til behandling av tjenestelister. Og dette 
bare for å nevne noen.

Kantinen – eller Messen 
– på Møllergaten 19 var 
et absolutt møte- og 
knutepunkt for OPFs 
medlemmer.
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En viktig sak på den mer sosiale siden var en ordning for å finne frem til hvordan 
divisjonsstyrken kunne koke seg kaffe på tjenestesettene ved «L» – altså Møller-
gaten 19 – når messen var lukket. Det ble kalt sammen til et møte med de ulike 
organisasjonene, Statens Kantiner, politikammeret og messebestyrerinnen for å 
finne frem til en praktisk løsning. OPFs årsrapporten for 1967 rapporterer ikke om 
noen løsning på dette forholdet, men vi tipper på at det det ble en god løsning. 
Politi og kaffe hører liksom litt sammen – uansett hvilket tjenestested det gjaldt.

Det var mange saker oppe til behandling i 1967. Ikke alle var like viktige, men vi 
nevner trikkegodtgjørelsen – den gir et interessant tidsbilde: Godtgjørelsen hadde 
ikke vært justert siden enkelt billetten kostet kr. 0,70. Fra 1. mars 1965 steg den til 
kr. 0,80. i løpet av året 1968 antok styret i OPF at den ville gå opp til kr. 1,-. OPF var 
derfor av den oppfatning at trikkgodtgjørelsen burde stå i forhold til den til enhver 
tid gjeldende trikketaksten. Justisdepartementet satt på denne bakgrunn frem et 
tilbud, men forhandlingene om godtgjørelsen fortsatte.

Kolbjørn Skjervengen (1926–2013) var formann i OPF fra 26. februar 1968 
til års  møtet i 1970. Skjervengen var politiinspektør og kom fra Gran  
på Hadeland. Opp rinnelig var han sagarbeider og kontorassistent og 
begynte i politiet i 1948. Han ledet Vakt- og utrykningsseksjonen da til 
han gikk av med pensjon i mars 1993. – Skjervengen begynte som tillitsvalgt 
ved Ordensavdelingen ved Møllergaten 19. Kom med i styret og var 
formann i OPF fra 1966–1970. Han var nestformann og formann i  Politiets 
Sentral organisasjon (PSO). Skjervengen satt i interims styret ved sammen-
 slåingen av PSO og NPF i 1976, hvor han var æresmedlem.

I 1969 behandlet styret i OPF en sak om kvinner 
i politiet. Politiet ansatte sin første kvinne i 1910 
i Kristiansand. I 1958 uttalte landsstyret i NPF: 
«Landsstyret mener prinsipielt at politiyrket 
i  sin alminnelighet ikke egner seg for kvinner.» 
etter at kvinner i 1958 ble formelt likestilt med 
menn ved ansettelse i politiet. På 1960–70-tallet 
utgjorde kvinner 3–4 prosent av de politi ansatte 
totalt sett.

Styret i OPD så på denne saken som så viktig 
at de i 1969 behandlet den på et styremøte bak-
grunn av et skriv fra Verneombudet ved 
Møller gaten 19. OPFs styre mente den gangen 
at «det er en kjensgjerning at det forekommer 
mer «røffe» oppdrag – særlig i utrykningstjenesten – hvor kvinner unektelig kommer 
noe til kort. Dette skjer da som regel på bekostning av mannlige tjeneste menn. 
Dette forhold er særlig merkbart ved divisjons tjenesten på Møllergaten 19 hvor 
kvinnene som gjør ordenstjeneste er samlet.» (I et jubileumsmagasin ved OPFs 

Kvinner i politiet –  
de ble likestilt med 
mennene i 1958. 
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60-års jubileum i 1954 heter det innledningsvis: «Politi yrket er et typisk mannfolk-
yrke.»)

I 1970 skriver formann Kolbjørn Skjervengen følgende i sin årsrapport: «Saken er 
blitt ytterligere aktualisert i løpet av 1970, idet det i løpet av året er tatt opp 13 
kvinnelige politiaspiranter. I alt er det siden 1959 tatt inn 53 kvinnelige aspiranter 
ved Oslo-politiet. Av disse har 14 sluttet, slik at det ved utgangen av 1970 tjeneste-
gjør 30 kvinnelige politi tjenestemenn (!)».

Det ble satt ned et utvalg som skulle utrede dette «om kvinner i politiet», men tiden 
gikk og det utviklet seg svært positiv, og vedtaket om likestilling mellom kvinner 
og menn i politiet fra 1958, stod ved lag – som det fremdeles gjør og vil gjøre i årene 
som kommer.

Arnold Bekkevold (1924–2009) var født 3. august 1924 i Bekkevoll i Finn-
mark. Han begynte i politiet 27. november 1948. Han ble valgt til formann 
i OPF fra 1970 til 1972. Bekkevold var SF/SV-er, han var rolig og «stakk» 
seg ut ikke ut. Han var godt likt og en kollega du kunne stole på i alle situ-
asjoner. Bekkevold var en av de første selvbyggerne i Vekterveien, men 
mistet sin kone i 1963. Han jobbet som snekker som pensjonist og var aktiv 
i dugnadsarbeidet på «Sjåhaugen». Bekkevold arbeidet hele sin tjenestetid 
ved Ordensavdelingen og gikk av som pensjonist som politiførstebetjent 
og divisjonsformann ved Manglerud politistasjon.

Til OPFs årsmøte 25. februar 1970 forelå en utredning om «Kvinner i politiet». Arne 
Kr.  Tangstad hadde ledet komiteen; utredningen var på sju sider stensilert opp på 
hvitt papir med grønn farge – kanskje helt tilfeldig.

Konklusjonen består at åtte korte avsnitt. Her ett av dem: «En mener det bør under-
strekes at man ikke ønsker å diskriminere kvinner i politiet, men finn fram til et 
opplegg det både kvinner og menn utfyller hverandre i en etat som gir mest mulig 
effektivitet i forebygging og kamp mot lovovertredere.»

Det mange var redde for var at kvinnene ikke skulle klare den tøffe jobben politiet 
ofte står midt oppe i og som må gjøres – harde og tunge tak. Ettertiden har vist at 
kvinner er minst like gode som mannen til en hvilken som helst jobb i politiet. 
I årene som fulgte fant også dette sin løsning. I 2019 er mange politiledere kvinner, 
og gjør en jobb som av og til kan være mennene overlegne. Bare i Oslo har vi siden 
1970 hatt to kvinnelige politi mestre, en kvinnelig kriminalsjef, en bråte med kvin-
nelige politiinspektører, kvinnelig personalsjef/HRdirektør og flere kvinnelige 
ryttersjefer m.m.

I OPF-beretningen for 1971 skriver formann Bekkevold om personalmangelen i 
Oslo- politiet. «Problemet har særlig aktualisert seg ved Ordensavdelingen hvor det 
gjør spesielt utslag for divisjonsstyrken. Også spesialavdelingene mangler folk for 
å kunne løse sine oppgaver tilfredsstillende.»
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Og videre: «Når OPF har reist den sak og også i pressen har pekt på den vanskelige 
arbeidssituasjon ved Oslo-politiet, så er det vår hensikt, spesielt å peke på den 
uholdbare mannskapssituasjonen ved divisjonsstyrken. At politiets fagorganisasjon 
fant det nødvendig å gå til pressen, må sees som utslag av en nærmest desperat 
situasjon.»

Og til slutt: «Sett fra polititjenestemennenes side reiser underbemanningen så alvor-
lige problemer for den enkelte, både arbeidsmessig og sikkerhetsmessig, at da tas 
heller belastningen med overtidstjeneste som et mindre onde».

Det er lite egentlig nytt i det Bekkevold skriver, selv om det er sagt på en annen 
måte og brukt andre ord og uttrykk enn tidligere. Så godt som samtlige av Oslo- 
politiets års rapporter fra den første rapporten kom i 1897, nevner og klager over 
dårlig bemanning. «Vi skulle ha patruljert mer om vi hadde vært flere folk», er 
gjennomgangstema i politi stasjonenes beretninger år etter år etter år.

Det er ingen tvil om at politioppgavene i hovedstaden er mange og at politibeman-
ningen til alle tider – så å si – har vært noe mindre enn det en kunne ønske seg. 
Nettopp derfor er det viktig at denne saken settes på agendaen – år etter år – og er 
gjenstand for diskusjon og utredning til nesten det utidige. Det er påpekning av 
mannskapsmangel kontra mengden av politioppgavene som skaper forståelse og 
som øker trykket på de bevilgende myndigheter. At det er penger nok bør det ikke 
være noen tvil om. Men alt er et spørsmål om prioritering.

Olaf Ohnstad (1928–2002) var formann i OPF fra årsmøtet i 1972 til 
årsmøtet i 1981. Han ble valgt som formann på et benkeforslag ved valget 
under årsmøtet. Ohnstad kom fra Aurland og ville egentlig utdanne seg 
til flyger. Han reiste til Texas for å ta flygerutdannelse, men livet ville 
det annerledes. Ohnstad fikk noen fysiske problemer mens han holdt på 
å utdanne seg. Han reiste hjem og begynte ved Politiskolen i 1952. Allerede 
der fikk han diagnosen MS, men han var seig og gjennomførte politi
utdannelsen. Han gjorde vanlig divisjonstjeneste ved Møller gaten 19. 
Siden kom han til Trafikkavdelingen hvorfra han ble pensjonert i 1988. 
Han var også nestformann i NPF, hvor han også var æresmedlem. Fra 
tiden i USA fikk han oppnavnet «Texas».

Den 28. mars 1972 skrev Arbeiderbladet (i 2019 Dagsavisen) på første side et inter-
vju med Johan Gjerde etter at han hadde vært politimester i 10 år: «Den ideelle 
politimann lar seg spytte på».

Den 6. april samme år sendte OPD ut en pressemelding hvor det bl.a. het: «...den 
store overskriften synes ikke å være i pakt med innholdet i intervjuet». Og lenger 
ut i meldingen: «Politimesteren vet at politiets arbeidssituasjon stadig blir verre, 
og at han ikke bedrer denne arbeidssituasjon med uoverveide og flåsete uttalelser. 
Foreningen vil derfor ikke godta at politimester Gjerde har kommet med uttalelsen. 
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Vi ber om at Pressens Faglige Utvalg (PFU) tar opp saken og undersøker om dett 
intervjuet og overskriften er i samsvar med god presseskikk.»

Etter en lang brevveksling frem og tilbake hvor journalist Kjell Johansen fastholder 
at Gjerde sa det han formidlet videre i Arbeiderbladet, hadde Gjerde en telefon-
samtale 4. august med OPFs sekretær som da var Einar Hermanrud, hvor han ikke 
benekter at han har latt den omstridte uttalelsen falle i løpet av intervjuet. Gjerde 
tilføyer at «den fikk en noe underlig form».

PFU konkluderte 11. september med «at det er dokumentert at politimesteren har 
uttalt seg som sitert» og at «intervjuet ikke er i strid med god presseskikk».

Interessant nok svarte OPFs senere formann, Jon T. Kvikne, seg i et fjernsyns-
program i desember 1982 på bakgrunn av en publikumsundersøkelse om hvorvidt 
«politiet skal tåle å bli spyttet på». – Ja, vi skal vel egentlig det. Men man skal være 
klar over at det ikke ligger noen personlig fornærmelse i dette, men en fornærmelse 
mot det politietaten representerer.

I 1975 foretok OPF en spennende uravstemning. Utgangspunktet var: «Bør felles-
organisasjonen NPF/PSO være frittstående eller bør den stå tilsluttet en hoved-
organisasjon?»

Medlemmene gikk på ulike måter til stemmeurnene, og resultatet var som følger: 
2 392 stemte for frittstående tjenesteorganisasjon, 1 544 stemte for tilknytning til 
en hovedorganisasjon, fire stemte blankt og det var ti stemmer som ble forkastet. 
Totalt 3 950 stemmer. Resultatet ble at det fortsatt som det var – OPF var fortsatt 
«fritt og uavhengig».

Under Ohnstad var OPD stadig på hugget med viktige saker. En sak gjaldt rivning 
av «bakgården», altså fengslet på Møllergaten 19. Rivningen skapte en situasjon 
som gjorde at mye måtte forandres, og OPD var redde for at Politihuset på Grønland 
ikke skulle bli bygget. Styret i OPF ba om et møte med Statsministeren i sakens 
anledning. Dette var «storpolitikk»!

Det ble møte med Statsministeren. Her opplyste statssekretær Kjell Kristiansen – 
under henvisning til taushetsplikten – til formannen og sekretæren i OPD – at 
«Politihuset vil bli påbegynt i 1976». Midler til sysselsettingstiltak gjorde at det 
første spadestikket Politi huset på Grønland ble tatt 1. desember 1975.

Arrestforvarernes arbeidsforhold stod også på agendaen i 1975. De fikk ikke sine 
oppfylt de berettige kvoter etter avtalen om uniformseffekter. Det var spesielt 
 skotøygodtgjørelsen som hadde medført vanskeligheter. Saken ble drøftet med 
Oslo-politiets ledelse og det ble oppnådd enighet om tildeling av fottøy, både 
arbeidssko og gummistøvler. Og det ble anvist en arbeidsfrakk til hver arrestfor-
varer etter behov.

Politiuniformens beskyttelse var også en aktuell sak Olaf Ohnstad og hans styre 
arbeidet med. Saken var at to andre etater mer eller mindre hadde kopiert politiets 
uniformer. I første rekke gjaldt dette Trafikksjefens utvidede styrke. Det hadde 
vært en del uheldige forvekslinger, og styret i OPF løftet frem saken for å få til en 
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forandring. Denne saken fant ikke sin løsning umiddelbart, men senere et det gjort 
store forandringer, og i 2019 fremstår dette helt ulikt.

Cirkusdirektør Arnardo og OPF
Her skal det fortelles noe som ikke er så kjent i offentligheten, men faktum er at 
Arnardo, eller Arne Otto Lorang Andersen som han het før han ble cirkusdirektør 
og kjendis, godt kunne ha blitt politimann.

I et intervju i Norsk Politiblad i 1976 forteller han til Jon T. Kvikne: – I 1933 var jeg 
i det militære, og da jeg kom i militærleiren fikk jeg ingen ringere enn pensjonert 
politi stasjonssjef fra Møllergata 19, Morten Slettevold, som sersjant. Og vår oberst-
løytnant Gärtner ville ha meg til å søke Politiskolen. Kun 18 mann skulle tas inn 
den gangen. Jeg avsto fordi jeg var og ville fortsette å være artist. Det ble lite skole-
gang, men jeg lærte mye i livets skole.

Tenk hvilket cirkus det kunne ha blitt; både på Møllergata 19 og alle steder ellers 
hvor politikonstabel Arne Arnardo hadde patruljert. Oslo-politiet ville trolig ha 
sett helt annerledes ut. Isteden valgte han å bli sirkuskonge; Norges eneste gjennom 
alle tider!

Arnardo var likevel nært knyttet til Oslo-politiet og OPF. Svært mange julekvelder 
på rad kom han innom bl.a. Møllergaten 19 og underholdt kolleger som var på vakt. 
Det var et besøk til både glede og ekte juleforundring. For sin innsats fikk Arnardo 
julaften 1976 OPFs Hederstegn. Det henger høyt.

Jon T. Kvikne (1937–) var fungerende formann i OPF fra 1. januar 1981, 
valgt til formann 26. februar 1981 til årsmøtet 12. mars 1992, da han ble 
utnevnt til politiavdelingssjef. Kvikne begynte sin yrkeskarriere som 
journalistlæring i den tradisjonsrike avisen Fjell-Ljom i bergstaden Røros 
hvor han var allround-reporter. Under militærtjenesten preparerte og 
målte han radioaktive prøver ved FFI på Kjeller. Kvikne kom inn i politiet 
i juli 1960 og hadde til han ble pensjonert i juli 1997 tillitsverv helt fra 
aspiranttiden knyttet til ordinær divisjonstjeneste på Møllergaten 19, 
Bydelspolitiet på Manglerud, Den kongelige politieskorte og fore byggende 
tjeneste sentralt. Han var første nestformann i NPF i åtte år og en lang 
periode redaktør av «Norsk Politiblad» (i 2019 Politiforum). Etter han 
ble pensjo nist tok han i 1998 initiativet til Norsk Politihistorisk Selskap.

Å være formann i en fagorganisasjon er å være førstemann/kvinne i et fellesskap. 
Derfor vil jeg gjerne fortelle om noe av det jeg forsøkte å gjennomføre i min tid 
som leder i OPF, forteller Jon T. Kvikne. – Vi hadde planer og ideer om hva vi ville 
gjøre, men ofte ble de forrykket av daglige hendelser, saker og problemer som 
dukket opp. Jeg forsøkte å være en formann for alle medlemmene i lojalitet til de 
som hadde vist meg tillit ved å velge meg.

Cirkusdirektør  
Arne Arnardo
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– Jeg ønsket å sette fart i arbeidet etter at vi hadde lagt et mangeårig organisasjons-
skisma med flere foreninger bak oss, og var samlet i OPF. Det virket lovende da vi 
fikk en Willy Haugli som politimester. Han hadde selv bakgrunn fra bl.a. tillits-
mannsarbeid – også i NPF. Men han ønsket at saker skulle løses gjennom samtaler 
mellom politimester og formannen i OPF. Samtalene uteble, men han tok meg med 
som gissel. «Kvikne er enig i dette.»

– Vi måtte derfor gå tilbake til formelle møter med protokoller mellom ledelse og 
forhandlingsutvalg. Jeg kan nevne et eksempel på at han la meg for hat. (Han hadde 
vært lenge nok organisasjonsmann til å vite at ved å ta formannen og ikke forenin-
gen kunne han splitte.) Men han visste med sin væremåte at han ikke oppnådde 
dette, for jeg ble gjenvalgt, selv med en motkandidat – som politimesteren mente 
var en sterk utfordrer, forteller Kvikne.

– Ved Oslo politiets 250-års jubileum ville OPF gi en statue til politikammeret som 
skulle reises utenfor Politihuset. Det ble nektet med den begrunnelse at «det ville 
bli en statue av Kvikne».

– Jeg ville føre videre det andre formenn hadde stått for, en sosial og forebyggende 
profil som å fortsette med badeturer («Ut i det fri med Oslo politi»), Dukketeateret 
«Ola og Trafikktrollene», orkester, kor, idrett, og et nært samarbeid med organisa-
sjonene til «våre nye landsmenn». – Da politivoldsaken oppstod i Bergen smittet 
den også over til hovedstaden. OPF valgte å møte den ved å få hjelp av MMI – 
Markeds- og Mediainstituttet til å undersøke hverdagen til politimannen i Oslo, 
og vi gjennomførte en slags innbygger undersøkelse. Vi hadde også egenreklame 
med «bords» over hele byen – og vi  samarbeidet med NRK og andre medier, minnes 
den tidligere OPF-lederen.

– I store deler av min periode var det vanskelig å arbeide langsiktig i OPF, men 
personalpolitikken ved politikammeret ble prioritert. Det virket som om det å 
straffe og refse ble viktigere enn å rose og rettlede. Striden i Beredskapstroppen, 
Torleiv Vika-saken og Utgård-saken, gikk over lang tid. Da jeg i Dagsavisen kriti-
serte personalpolitikken i agurktiden, ble det for mye for politimesteren. Han kom 
stormende inn på kontoret mitt, støttet hodet i armene, så meg i øynene og sa: «Nu, 
Kvikne er det deg eller meg!!!» Det viser et hat som aldri gikk over, og som aldri 
ble gjengjeldt. Jeg stakk ut hånden flere ganger og hadde forsoningsmøter, men 
lykkes ikke. Det skuffet meg at lojaliteten sprakk litt innad i styret.

– Jeg søkte om forfremmelse en rekke ganger. Først da vararepresentanten møtte 
i rådet ble det dissens, og saken gikk til departementet – som fant meg kvalifisert. 
Da det ble kjent at jeg hadde blitt politiavdelingssjef, ble det om morgenen slått opp 
på døra: «Politi mester Willy Haugli slutter med øyeblikkelig virkning».

– Jo, det var – som Willy Haugli kalte sin selvbiografi «tøffe år», men for fortsatt å 
si det med den tidligere politimesteren: «Vi stod han av». Vi fikk også gjort en hel 
masse foreningsarbeid til medlemmenes beste, og mange enkeltsaker fant sin 
løsning. Men at samarbeidet med den sittende politimester var vanskelig ødela en 
del av både fremdriften, iveren og gleden.



33

– Det vi kanskje arbeidet aller mest med, var demokratiseringen og utdanningen. 
Det er viktige saker som jeg husker som absolutte merkesaker fra min tid i OPF. 
De viktigste sakene er kanskje dem som i organisasjonsmessig sammenheng teller 
lite, men som for den enkelte er store fordi det er personlig. OPF består av mennes-
ker, av enkeltindivider som har gitt formann/leder og styre tillit. Det er den vi 
bygget på, og det var den vi måtte forholde oss til.

– Alt dette til tross, ser jeg tilbake på tiden i OPF med glede og takknemlighet, sier 
Jon T. Kvikne.

Stein A. Hustad (1949–) kommer fra Hustadvika kommune midt i Møre 
og Romsdal, men bor i 2019 i Ørskog på Sunnmøre. Han ble valgt som 
leder i OPF 15. mars 1992 og gikk av som leder 15. desember 1997. Etter 
befalsskolen i Stavern og en periode som sersjant i Nord-Norge, gjen-
nomgikk han politiskolen og ble ut  eksaminert i 1974. Hustads første 
polititjeneste var ved en divisjon på Manglerud politistasjon. Siden kom 
han til OPDs kriminalavdeling og var innom mange avsnitt, noe som ga 
han solid politierfaring. Etter ledervervet i OPF ble han 15. desember 
1997 politiinspektør og sjef for Sentrum politistasjon; en jobb han hadde 
frem til han ble pensjonert høsten 2005.

Stein Hustad var formann i OPF i en periode da OPD stod opp i store utfordringer 
med ulike omorganiseringer. Willy Haugli var politimester, og Hustad mener seg 
han hadde et nært og godt samarbeid med Haugli selv om det også var uenigheter. 
Haugli hadde selv vært fagforeningsmann i sin konstabeltid med verv i NPF.

I denne perioden ble etterforskningsavdelingene på stasjonene etablert. Det samme 
ble påtalefunksjonen på stasjonene. Det var også en vesentlig gjennomgang og 
oppnormering av sivile stillinger, noe som i høyeste grad var nødvendig fordi den 
gruppen hadde blitt hengene noe etter i den øvrige lønnsutviklingen.

Perioden var ellers preget av små og store saker, lønnsforhandlinger og andre 
forhandlinger – og saker relatert til medlemmene som på ulike måter fant sin 
løsning.

NPF og endelig ble Lensmannsetatens Landslag ble én organisasjon 13. november 
1997. Dette innebar at ansatte i politi- og lensmannsetaten sluttet seg til samme 
sentrale forbund under navnet Politiets Fellesforbund. OPF sluttet seg fra samme 
dato til forbundet. Politiets fagorganisasjoner var igjen sammen – «Samhold er vår 
styrke».
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Arne Jørgen Olafsen (1960–) er født og oppvokst i Oslo – ved Bislett, på 
Mangle rud og på Nordstrand. Han var leder i OPF fra 1997 til 2004. Han 
var ferdig med Politiskolen i 1983 og var sommervikar som politikonstabel 
i Sandefjord, deretter kom han til Grønland politistasjon hvor han tidlig 
ble tillitsvalgt. Han var ved POT i 1986 – og ble også der tillitsvalgt. Fra 
POT kom han over til OPF; først som sekretær og senere som formann i 
seks år. 1. januar 2 005 begynte han som sjef i PU. Deretter var han politi-
mester i Follo fra 1. januar 2007 til 31. desember 2015 og deretter, fungerende 
leder for Follo-delen av Øst politidistrikt, 1. januar 2017 ble han visepo-
litimester i Øst politidistrikt og 1. november 2018 var han tilbake i PU som 
vikarierende sjef med permisjon fra visepolitimester stillingen. Olafsen 
har vært med på å skrive to NOUer: En om organiseringen av POT/PST 
(NOU 1998:4) og en om bevæpning av politiet (2017:9).

– Jeg husker tilbake på årene som tillitsvalgt som fine og formende år, sier Olafsen. 
– Særlig opplevde jeg at samarbeidet på kontoret i Politihuset i sum bidro til vekst 
og fremgang for OPF og medlemmenes lønns og arbeidsvilkår. Vi fire var ulike 
medarbeidere, men i all beskjedenhet var vi sjeldent gode sammen. Fordi OPF 
hadde ambisjoner og tok ansvar både ideologisk, prinsipielt og verdimessig, poli-
tifaglig, politisk og innen lønns- og arbeidsvilkår, var siste halvdel av 90-årene og 
første halvdel av 2000 en periode hvor foreningen ble styrket både økonomisk, i 
antall medlemmer og i innflytelse.

– OPFs medlemmer opplevde i årene etter marsjen i 1994 og streiken i 1995 inn-
føring av lokale lønnsforhandlinger, opprettelse av Politihøgskolen, etableringen 
av Politiets Fellesforbund, stiftelsen av Unio, etableringen av POD og det jeg vil 
kalle en ny bevissthet rundt særavtaler, en merkbar bedring i flere sider ved lønns 
og arbeidsvilkårene.

– Med bevissthet rundt særavtaler mener jeg at OPF i min tid som leder utviklet 
en kultur hvor medlemmene ble mer innforstått med de verdiene de hadde og som 
ikke ble dekket av hovedtariffavtalen, sier Olafsen. – Spesielt husker jeg at vi fikk 
gjennomslag for særavtaler for Hundetjenesten og Beredskapstroppen. Avtalene 
ble kraftig kritisert den gangen, men nå omtales de av «alle» som nødvendig for 
den nasjonale beredskapen.

– Fortsatt har jeg et synlig bevis fra Beredskapstroppen på kontoret som en takk 
for banebrytende arbeid. Jeg opplevde også at vi utviklet en kultur skreddersydd 
for lokale lønnsforhandlinger; det vil si at vi i større grad enn tidligere aksepterte 
forskjeller. Motivet var pull/push – det vil si å skape et behov for å utjevne. I sum 
førte dette til lønnsvekst ut over det de tildelte rammene.

– Mange år etter husker jeg mest at vi jobbet jevnt og trutt med hverdagslige utfor-
dringer som var viktige der og da, men bare noen få av sakene fremstår som his-
toriske. En slik sak er behovet for, og innføring av, helikoptertjeneste i politiet. Jeg 
var aktivt med i dette arbeidet. Faktum er at både Arbeiderpartiet, regjeringen og 
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Justisdepartementet var i mot, men det ble likevel til slutt innført, forteller den 
tidligere OPF-lederen.

– Jeg vet at mange enkeltsaker ville endt annerledes uten OPFs bidrag. Bistand i 
enkeltsaker, enten direkte eller via advokat, var dessverre ofte alt for nødvendig. 
Men vi klarte også å benytte styrken og legitimiteten som lå i at medlemmene 
gjorde noe mer enn bare å betale medlemsavgiften. Et medlemsmøte måtte flyttes 
til Sonja Hennie-salen på Plaza ved Oslo City fordi Parolesalen i Politihuset ikke 
var stor nok. Det kom ca. 1 200 medlemmer og da regningen for leie av salen skulle 
betales, ble det tilnærmet gratis. Plaza var så fornøyd med reklamen de fikk da 
deler av møtet ble overført både på NRK og TV2.

Sigve Bolstad (1965–) er født i Lødingen, sør for Harstad, i Nordland fylke. 
Han gjennomgikk Politiskolen i 1988 og kom til Vardø politikammer hvor 
han gjorde plikttjeneste. Etter ett år kom han til Grønland politistasjon 
og gjorde divisjonstjeneste og ellers tjeneste ved en rekke avdelinger som 
politibetjent og politi førstebetjent, bl.a. som daglig leder av Politiposten 
ved Oslo Sentralbanestasjon hvor det første fjernsynsovervåkings-
prosjektet ble etablert i 1999. Han ble forbundssekretær i PF i 2004 og var 
det frem til han ble leder av OPF i slutten av 2004. Fra 2010 til 2013 var 
han nestleder i Politiets Fellesforbund – valgt til leder i 2013 etter Arne 
Johannessen.

– Det aller viktigste for meg da jeg overtok etter Arne Jørgen Olafsen var å bygge 
opp OPF som team. Allerede i januar 2005 hadde vi en felles samling der vi satt av 
en hel dag hvor vi staket ut kursen for samhandling og god måloppnåelse for 
medlemmene i OPF. Det var også viktig å arbeide for helheten i medlemsmassen 
og inkludere alle – både uniformerte og sivile, forteller Bolstad.

– Det gikk ikke lang tid for misnøyen over lønn og lønnsspørsmål meldte seg – ikke 
bare i Oslo, men over hele landet. Det endte opp med et de mest tydelige Lands-
møtevedtakene i PF om lønn noen gang. Der het det bl.a. man skulle ta «alle virke-
midler i bruk om det så skulle gå på bekostning av tilliten».

– Dette kulminerte med politikonflikten i 2008/2009 som ble en meget krevende 
periode for mange. Av resultater kan jeg nevnte at vi 460 nye sivile stillinger til 
norsk politi, samt at 6 200 politiansatte fikk et ATB tillegg på 40 000 kroner som ble 
fremforhandlet 9. juli 2009. Fra denne perioden vil nok mange huske marsjen i mars 
som gikk fra Youngstorget til Eidsvolds plass. Ca. 5 000 politiansatte deltok.

– I 2005 fikk dette arbeidstidsbestemmelsene som skulle vise seg å få stor betydning 
for etaten inkludert OPF. Arbeidstiden ble regulert når folk skal være på jobb og 
fritid, samtidig fikk norsk politi store fritak fra gjeldene arbeidstidsbestemmelser, 
forteller Bolstad.
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– Vi hadde også et historisk Landsmøtevedtak på PFs landsmøte i 2012 der OPF 
var en sterk aktør der det ble vedtatt at man skal jobbe for en generell bevæpning 
av norsk politi.

– Å arbeide for bedre lønn har alltid vært OPFs topprioritet. Derfor fikk vi på plass 
en rekke særavtaler, samt at nivået for avlønning ble hevet. Dette gjaldt også kon-
torfunksjonærer. Vi endret stillingskoder og på den måten ble bl.a. begynnerlønnen 
høyere.

– Å jobbe i ledelsen for OPF var en fantastisk reise. Jeg har hatt dyktige medarbei-
dere og de øvrige tillitsvalgte har fungert optimalt. Det har igjen skapt en bredde 
som vi i dag høster fruktene av. Vi hadde også et meget godt forhold til vår arbeids-
giver. Hadde vi ikke det hatt, hadde vi kanskje ikke fått til så mye. Det gode sam-
arbeidet var særlig krevende under i politikonflikten 2008–2009. Vi stod han av 
hver på vår måte! – humrer Sigve Bolstad.

– Politiet har vært igjennom en stor utvikling hvor det har skjedd mye som ikke 
minst berører arbeidsmiljøet. Her er vernetjenesten viktig, og vi har alltid hatt et 
godt og nært samarbeid hvor den enkeltes sikkerhet alltid har vært i høysetet.

Kristin Aga (1971–) ble valgt til OPDs leder på årsmøtet 5. mars 2014 etter 
å ha fungert i ca. 1 år etter at hennes forgjenger, Sigve Bolstad, ble valgt 
til leder i  Politiets Fellesforbund. Kristin Aga, som er født i Oslo, men 
oppvokst i Bodø, er OPFs første kvinnelige leder. Til daglig arbeidet hun 
som politioverbetjent ved Voldsavsnittet i Oslo før hun ble OPFs leder. 
Tidligere har hun gjort ordinær polititjeneste i Follo politidistrikt og ved 
Kripos siden hun gikk ut av Politi høgskolen i 1998. 

– Det viktigste politiet gjør, er å forebygge kriminalitet, sier OPFs leder, Kristin 
Aga. Kristin er foreningen første kvinnelige leder. Hun står i spissen for en forening, 
Norges største innen sin sjanger, med ca. 2 800 medlemmer – både uniformerte 
tjenestemenn og sivilt ansatte. Det byr på daglige utfordringer og mange saker som 
i all vesentlighet finner sin løsning gjennom møter, drøftinger og forhandlinger 
– Oslo-politiets ledelse, POD og Justisdepartementet. Møtene er ofte lange og 
«harde», men fagforeningsarbeid skal tale både den enkelte og fellesskapet sak. Da 
tar det tid å få alle brikkene på plass.

– Sammenslåingen mellom OPF og PF Asker og Bærum i forbindelse med omorgani-
sering av politiet i 2017/2018, var svært viktig for oss og ble markert med en kickoff 
for alle tillitsvalgte. – Vi vil ta med oss det beste fra to lokallag med lange tradisjo-
ner for å få til det beste for våre medlemmer og det nye politidistriktet, sier Kristin 
Aga. Hun er full av glede og virketrang for OPFs medlemmer.

– Rollen som tillitsvalgt i OPF er viktig i endringsprosessen. – Det er hos de tillits-
valgte mesteparten av jobben skal gjøres. Tillitsvalgte skal bistå medlemmer og 
følge og fange opp at endringsprosessene er ryddige og finner sin plass. For OPF 
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er kvaliteten i reformen viktigst. – Den må aldri nedprioriteres på bekostning av 
tidsfrister og økonomi, slår Kristin Aga fast.

Oslo politiforening er det største lokallaget i Politiets Fellesforbund. Vi organiserer 
ansatte i Oslo politidistrikt, Økokrim og NID (Nasjonalt senter for ID-kunnskap). 
Innenfor disse virksomhetene er vi den største fagforeningen. Tidligere var også 
flere andre enheter tilsluttet OPF; PU – Politiets Utlendingsenhet frem til 2012 og 
PST – Politiets sikkerhetstjeneste frem til 2016. Begge disse valgte å danne egne 
lokallag

– OPF har medlemmer innenfor alle kategorier ansatte: polititjenestemenn, sivilt 
ansatte, ledere og jurister. Foreningen organiserer også ca. 450 sivilt ansatte og er 
den største fagforeningen i politiet også på sivil side. – «Samhold er vår styrke», er 
OPFs motto. Styrken er mangfoldet, understreker foreningslederen.

OPF arbeider kontinuerlig for å forbedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 
 Begrepet «arbeidsvilkår» har i alle år blitt tolket vidt, og OPF engasjerer seg i svært 
mye som er relatert til ulike politiarbeid, kriminalitetsbekjempelse og kriminal-
politikk.

Årsmøtet har vedtatt følgende satsingsområder for OPF: Lønns- og arbeidsvilkår. 
Fokusområder: Resurser og ledelse.

OPF har ca. 220 tillitsvalgte som daglig sørger for at medlemmene har utstrakt grad 
av medbestemmelse og innflytelse sin arbeidsplass. I tillegg finnes det i Oslo politiet 
over 40 verneombud, et hovedverneombud (HVO) og et Vara HVO som ivaretar de 
tilsattes interesser etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. HVO er utpekt av styret 
i OPF.

– I 2018 besluttet Årsmøtet i OPF en resolusjon. Der heter det: «OPF skal jobbe for 
at Oslo politidistrikt skal ha et ledende lønnsnivå sammenlignet med resten av 
politiet og lensmannsetaten», forteller Kristin Aga. – Det er det vi strekker oss etter, 
hele tiden.

OPF – din og min fagforening
OPF er din og min fagforening. I 125 år har de valgte tillitsmenn kjempet for vår 
rett og våre rettigheter. Vår lønn, vårt lønnstrinn, våre tillegg og vår overtid 
kommer ikke automatisk. Det er noen som kjemper for det og taler vår sak. Det er 
dine og mine tillitsmenn i OPF.

To gangrer i året ved sentrale og lokale oppgjør – og ellers ved regelmessige IDF- 
møter – diskuterer OPF som fagforening prioritet nummer 1: Lønn! – En kan inni-
mellom spørre om det blir for mye snakk om lønn, om penger, om krav. Til det er 
det å si: det er pengene du og jeg lever av. Det er pengene som gir oss smør på 
brødet, sko så vi kan gå og drivstoff så vi kan kjøre bil og at bussene ruller. Det er 
lønnen som sikrer oss mens vi er i arbeid, og pensjonen som gjør at vi kan leve 
videre når vår arbeidsdag er over.
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Gjennom Politiets Fellesforbund tilbys medlemmer av OPF også et bredt merkantilt 
tilbud – og det er få fagorganisasjoner som har så gode forsikringer som oss. Det 
skyldes bl.a. tillitsmenn lokalt og sentralt som har forhandlet frem gode ordninger.

Kampen for velferd og rettigheter i forhold til lokal arbeidsgiver, Oslo politidistrikt, 
og sentral arbeidsgiver, Justisdepartementet, er en kamp som må utkjempes hver 
eneste dag. Den skjer på hvert eneste møte hvor representanter for de ulike interes-
ser samles, på kurs og konferanser – og tillitsmenn og medlemmer imellom. Ikke 
noe kommer av seg selv. Diskusjon er viktig og er en av OPFs stabbesteiner. Saklig 
uenighet er aldri farlig; verken i PF eller OPF.

I de tidligere år handlet det mye om å sikre pensjon og sykelønn. I jubileumsåret 
er det stor forståelse for dette i Storting og i styringsverk, i departement og direk-
torat – og vi har kommet langt. Men vi kan komme lenger, både med pensjon, lønn 
og avtaler. Skal vi få til det må vi stå sammen, sammen rundt forhandlingsbordet 
hvor demokratiets spilleregler er de eneste som gjelder.

Politiets samfunnsoppdrag er klart – sikkerhet og trygghet for alle uansett alder, 
kjønn og hudfarge. Det er det OPFs medlemmer som må sørge for. Alle medlemmer 
er like viktige og alle er like nødvendige fordi vi alle står i en større sammenheng. 
Det gir også mening til den jobben vi gjør. OPF er din og min fagforening.

På OPFs fane står det: «Samhold er vår styrke». Det var sant da Kristiania politi-
funksjonærers forening ble stiftet i 1894 og det er sant for OPFs medlemmer i dag 
125 år senere.

«Trygghet er vårt yrke – samhold er vår styrke».



Hest og rytter i god kontakt  
med publikum på Youngstorget. 
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OPFs statuett som en periode ble gitt til pensjonister i Oslopolitiet som en avskjedsgave fra 
foreningen, er laget av Bjørn Sigurd Østern. Statuetten var i full størrelse, tenkt plassert 
utenfor  Politihuset, men det ble ikke slik.
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