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Denorske
polititroppene i Sverige
1943 -1945
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Oversiktskart over Polititroppenes forlegninger i Sor- og Mellomsverige.
Ka rtet e r avtegnet etter Nils Orvik : << No rs k Militre r i Sverige 1943 - 1945.

Omslagsbildet: PoliLitroppene narsj erer inn i Trondheim .

Aret 1983 markerer 40-ars minnet for opprettelsen av de norske
polititroppene i Sverige under den annen verdenskrig. Blant de
omlag 43 000 tlyktninger fra det okkuperte Norge, ble ca. 14 700
nordmenn utdannet i Riks-, Reserve- og Havnepolitistyrkene i tiden 1943 - 1945.
I utgangspunktet var det et emske fra den norske regjeringen i
London om a fremskaffe personell til den norske krigsmakt. De
norske styrkene i England og Canada var sma, samtidig som antallet nordmenn i vernepliktig alder i Sverige 0kte sterkt fra arsskiftet
1941/42. Den svenske n0ytralitet ble imidlertid overholdt pa en
slik mate i de f0rste krigsarene at dette umuliggjorde noen form
for militrer opp0ving av nordmenn i Sverige.
Fra 1943 kom det 1ikevel igang helseleire med fysisk trening, noe
som senere f0rte til full utdanning av norske polititropper. Bade
fra norsk og svensk side innsa man den betydning en militrert utrustet og utdannet norsk styrke ville ha ved en tysk kapitulasjon eller sammenbrudd i Norge. Avdelinger som raskt kunne overf0res
til Norge, ville vrere en garanti for gjenoppretting av norsk lov og
rett. Samtidig kunne disse avdelingene settes inn i tilfelle tyske
tropper eller norske nazistiske avdelinger motsatte seg kapitulasjon og overgivelse.
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HELSELEIRENE

Behovet for personell til en norsk krigsmakt
Flyktningestrommene til Sverige tok
til allerede i april 1940. I lopet av 1941
var antall flyktninger kommet opp i ca
3.000. Antallet oket sterkt i 1942 og
1943 og kom mot krigens slutt opp i ca
43,000. Blant flyktningene var det et
stort antall menn i vernepliktig alder.
Mange ungdommer hadde sokt seg
over til Sverige for sa komme videre til
England og der slutte seg til de norske
styrkene.
Dette var ogsa til en viss grad mulig
inntil 1941 da Tyskland erklrerte Sovjetunionen krig. For en stor del ble de
arbeidsdyktige menn satt til skogsarbeide, veiarbeide eller landbruksarbeide. De utgjorde dermed en arbeidsressurs i svensk sammenheng og kunne
delvis erstatte noe av den arbeidskraft
som gikk tapt ved at svenskene matte
styrke sitt forsvar.
Den norske regjeringen i London sa
seg om etter aile muligheter for a
fremskaffe personell til en norsk krigsmakt. Styrkene man disponerte i England og Canada var sma. Pa samme
tid vokste antallet nordmenn i vernepliktig alder i Sverige fra maned til
maned. I lopet av 1942 ble det rettet
flere henstillinger til den svenske regjeringen som pa davrerende tids~
punkt ikke ville tale noen form for militrer oppoving av norske styrker i Sverige.
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Over:
Fra mollakssentralen pa Kjesdtra.
Flyktningene ble sal/ til u/ike sysler som fra
vedhogging og veiarbeid til kjekkentjeneste.

Kamuflert militrer utdanning
Varen 1943 satte overlege Carl Semb
frem et forslag om kamuflert militrer
utdanning for vernepliktige i Sverige i
«Helseleire». Helseplanen av april
1943 tok form. Den gikk i store trekk
ut pa:

- Nye jlyktninger skulle legeundersokes ved at opphold pa Kjesiitra ble
forlenget med 3- 5 dager for aile
vernepliktige i alderen 18-45 ar..
Overflytting skulle sa skje til Oreryd
for 2-3 ukers opplcering i denne leiren.
- Flyktninger som allerede befant seg i
Sverige skulle samles i «Helseleire»
2-3 uker for legeundersokelse, vaksinering og en viss gnmnleggende militcerutdannelse.
I april ble planen sendt Forsvarsdepartementet og Sosialdepartementet.
Regjeringen godkjente planen og forhandlinger ble iverksatt med den
svenske Sosialstyrelsen, og den svensArbetsmarknadsstyrelsen.
De
ke

Veda Selle arbeidsdyktige norske
jlyktninger til skogs- og veiarbeide, klarte
S\'ellskene a erstalle noe av den arbeidskraft
som gikk tap! red det ekte S\'ellske forsvar.
Foto: NTB.

svenske myndighetene approberte planen, men av hensyn til arbeidskraftsituasjonen, ble det bestemt at gjennomforingen matte skje gradvis. Til a begynne med ble skog- og veiarbeidere
kalt inn, senere handverkere og industriarbeidere.
Jordbruksarbeiderne
skulle forst kalles inn etter at hostens
avling var i hus.
I april maned 1943 var oberstloytnant Ole Berg blitt beordret til tjeneste
som Militrerinspektor ved Legasjonen
i Stockholm. Hans oppdrag var a skaffe de vernepliktige den militrerutdannelse som til enhver tid var mulig. Organiseringen av Helseleirene ble overlatt til overlege Semb. Han ble beord-

ret som sjef for Helsekontoret som
samarbeidet med Personellkontoret,
Iedet av oberstloytnant Bryhn. Det ble
opprettet 47 helseleire over hele landet, og i lopet av 1943 ble ca. 8.000
mann legeundersokt og vaksinert.
Leirene ble Iedet etter militrert monster og mannskapene ble organisert i
sma avdelinger tilsvarende kompanier, tropper og lag. Det ble gitt teoretisk undervisning i militrere emner, hygiene, forstehjelp samt orientering om
forholdene for norske flyktninger i
Sverige. Pa den praktiske siden konsentrerte man seg om gymnastikk og
idrett herunder krigsidrettsmerke og
beredskapsmerket. Ellers besto undervisningen av eksersis, disiplinerende
.o velser i sluttet og spredt orden samt
endel krigsjiu-jitsu og guerilla-taktikk
ved spesialinstruktorer fra Storbritannia, senere ved instruktorer utdannet i
Sverige.
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RIKSPOLITIET

Kriminal- og ordenspoliti
En forle~per til Rikspolitiet startet allerede i februar 1943. Sjefen for Rettskontoret ved Legasjonen i Stockholm ,
politifullmektig Olav Svendsen kontaktet de svenske myndighetene med
sikte pa utdanning av norske politifolk
for a ta seg av rettsoppgj0ret etter krigen . Sosialdepartementet ga sitt samtykke og det fe~rste kurset for 20 norske blivende kriminalpolitimenn kunne
starte. Utdannelsen foregikk ved Politiskolen i Stockholm. I alt ble det avviklet 8 kurser med ca 200 elever. Som
elever ble tatt ut norske politimenn
blant fl yktningene og senere juridiske
studenter. Hovedvekten ble lagt pa
kriminalteknikk, forhe~rsteknikk og
skrivning av rapporter. Kursene ble
gjennomfe~rt under overoppsyn av rektor ved den svenske stats politiskole,
Gunnar Biorklund, og kursleder var
den norske juristen Finn Solberg- Larsen.
Rettskontoret ved Legasjonen tok
opp sp0rsmalet om a utdanne ca 20
kriminalpolitikonstabler og ca 60 ordenspolitikonstabler varen 1943 med
sikte pa i alt utdannelse av ca 250
mann. I slutten av mai ble planen
godkjent av Sosialdepartementet.

Utdannelsen begynte den II. juli og
omfattet 55 mann. Disse var tatt ut av
kaptein Helge Gleditsch som var utpekt av politifullmektig Svendsen som
for legningssjef. Han ble hele tiden
4

staende som forlegningssjef og ble i
1944 forfremmet til major.
Som e~velsespla s s ble leiet en eiendom , Johannesberg, ikke langt fra
Stockholm. Oppl re ringen var lagt an
som for det svenske feltpoliti . Utdannelsen i polititaktikk, skyting og
vapenbruk ble Iedet av en svensk politioffiser, mens det ble anvendt norske
lrerere i de e~vrige fag. I embetsskrivelse av 15. juli 1943 fra det svenske forsvarsdepartement ble Statens Kriminaltekniske Anstalt bemyndiget til a
motta fra Kungl. Armeforvaltningens
Tygavdeling pistoler, maskinpistoler,
handgranater, gassmasker, samt visse
kvanta ammunisjon, mykmateriell og
sprengmidler for utdannelse av 60
norske politimenn. Det var enna ikke
tale om utrustning av politiavdelingen; materiellet var utlant bare for utdannelsen under det igangsatte kurs.
Den ferste utrustningen
Uttaket av elever til kursene ble forberedt ved at Rettskontoret, som virksomheten sorterte under pa dette tids-

@versT Til hoyre:
RikspoliTieT - de f e rsTe norsk e uTrusTede
avdelingene i Sverige . Herfra hjemkomsTen
i 1945. FoTo: AfTenposTen.
NedersT:
Fra RikspoliTieTs leir pa Golfl·ora - Ol'else
med leu bombekasTer.
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punkt, sendte representanter til helseleirene for a ta ut de best skikkede etter bed0mmelse og eksaminasjon, og
plasserte en representant pa mottakersentralen Kjesater.
I l0pet av sommeren 1943 ble det arbeidet med planer om utvidelse av
kursene til a omfatte ytterligere 1200
mann . I embetsskrivelse av 3. september 1943 bemyndiget det svenske Socialdepartementet forstanderen for
Statens Kriminaltekniske Anstalt «att
a kronans vagnar mottaga och for viss
polisutbildning anvanda forutom vissa
ammunitionseffekter, I 000 kulsprutepistoler (maskinpistoler), 750 mausergevar och 750 automatpistoler M / 40.»
Under justisminister Wolds og Rikspolitisjef Aulies bes0k i Stockholm
h0sten 1943 ble det utarbeidet retningslinjer for utdannelsen av ordenspolitiet, som na ble kalt Rikspolitiet.
Dette skulle vrere underlagt Justisdepartementet og ledes av en politiskolesjef med stab i Sverige. I denne stilling ble utnevnt politifullmektig Kaltenborn.
Et stridssp0rsmal var n0dvendigheten av et savidt sterk militrert innslag i
utdannelsen nar den svenske politiutdannelse ikke innbefattet militrere disipliner. Den forklaring man gjentatte
ganger ga pa dette, var at en svensk
politimann alltid hadde avtjent sin
verneplikt og som oftest hadde han

ogsa gjennomgatt underoffisers skole.
De unge nordmenn som man fors0kte
a lage politimenn av hadde ingen, eller
bare mangelfull, militrer utdannelse.
En god konstabel ved ordenspolitiet
er fylt av disiplin og orden, og han
skal kunne delta som et disiplinert
medlem av en st0rre politistyrke. Til
dette kreves en militrer utdannelse.
Av hensyn til at Rikspolitiet etter
omstendighetene ogsa skulle kunne
brukes som militrer avdeling, fikk
kompaniene alminnelig militrer utdannelse, og etter hvert ble Rikspolitiet
utrustet med de vanlige infanterivapen
(gevrer, automatgevrer, maskingevrer,
mitralj0se og lett bombekaster, foruten
pistol og maskinpistol).
Da Rikspolitiet var fullt ferdig, omfattet det 1200 mann. Foruten befal og
leiradministrasjon, utgjorde det 1500
mann organisert i 8 kompanier.
Den personlige bevrepning besto av
en tredjedel pistoler, en tredjedel maskinpistoler og en tredjedel mausergevrerer. Hvert kompani hadde en tung
mitralj0se, to lettere bombekastere og
tolv maskingevrerer. Til hvert kompani h0rte 6 politihunder. Kompaniene var helt motorisert, og til hvert
kompani hadde man tolv lastebiler, en
personbil og seks motorsykler.
Kompaniet besto av tre polititropper, en spesialtropp, tren og stab.

Rikspo liti m ed hunderpa Go11rora.
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RESERVEPOLITIET

Opptakten til regulrere avdelinger
Tanken var a utdanne aile unge nordmenn som var i Sverige og som ble ansett som skikket til reservepolitimenn .
Mannskapene skulle fa endel individuell politiutdannelse, men skulle
kunne opptre i st0rre avdelinger for a
ut0ve politioppgaver etter hjemkomsten til Norge. Oppgavene skulle vrere :

- a hindre ethvert forsokfra « Nasjonal
Samling» ved hjelp av sine vcepnede
avdelinger (hirden , stalspolitiel,
«Germanske SS Norge») pa a beholde herredommet over samt ove voldshandlinger mot det forsvarslose norskefolk.
- a hindre fanatiske tyske avdelinger
(SS-avdelinger), som ikke vi/ adlyde
en kapitulasjonsordre,fra a slutte seg
til og understotte de norske nazistavdelinger og i desperasjon tilfoye del
norskefolk lidelser og skade.
- a beskytte sivile nazisler mot ulovlige
henrelte/ser, fordi aile politiske forbrytere og krigsforbrytere skat straffes etter norsk lov og saledes kan stifle krav om sadan besky1te/se.
a ta vare pa etterlatt krigsmateriell,
avsperre og rydde minerte omrader
og i det hele tall treffe aile forholdsregler som var nodvendige av hensyn
til sivilbefolkningens sikkerhet.
- a Ia vare pa det ikke ubetyde/ige antall krigsfanger og tvangsutskrevne
arbeidere fra okkuperte land som
oppholdt seg i Norge.
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- a lose alminnelige politimessige oppgaver ved opprettholdelsen av a/men
arden og sikkerhet.
- a komplettere og om mulig erstatte
allierte trapper pa visse avsnitt i Norge for a unnga total okkupasjon av
en eller jlere allierte nasjoners slyrke.
Det var klart at avdelinger av Reservepolitiet, under utf0relsen av sine oppgaver, kunne komme i en slik situasjon , at de matte kjempe lokale, men
regulrere strider mot krigserfarne og
fullt feltmessig vrepnede avdelinger av
ikke ubetydelig styrke. Foruten eventuelle desperate tyske SS-avdelinger,
fantes det ogsa blant Quisling-styrkene
atskillige folk med krigserfaring fra
0stfronten.
Ved helseleirene og ved Rikspolitiet
ble det lagt et godt grunnlag for det videre arbeid. Programmet besto i a gi
aile nordmenn i vernepliktig alder militrer utdannelse, og a sette dem opp i
militrere avdelinger for innsetting under frigj0ringen av Norge.
Den tjenestemann som pa svensk
side hadde hatt med utdannelsen av
det norske Rikspolitiet a gj0re, var sjefen for den svenske Kriminaltekniske
Anstalt, dosent Harry Sodermann. I
august 1943 tok Militrerinspekt0ren i
Stockholm opp sp0rsmalet om a utdanne samtlige nordmenn i Sverige
som «Reservepolitimenn» med dosent
Sodermann. Den 20. august s.a. fremla
overlege Semb et forslag om a oppret-

Ftirnabruk var en av de 4 forste skyteleirene. Her bygges sky tebanen.
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Vakten utenforforlegningen ved Th oresta - med lang politikolle.

te I 0 store beredskapsleire for militrer
utdannelse.
Utdannelse i 3 faser
Intet kunne foretas f0r den svenske
regjerings samtykke var innhentet. Saken ble ventilert utover h0sten 1943,
og i november maned ble en preliminrer plan for Politi- og reservepolitiutdannelse (Datert 2. november 1943)
forelagt det Svenske Socialdepartement. Planen forutsatte at utdannelsen
ble oppdelt i 3 faser:

Detla mye egeninnsats bak de norske lei rene. Her er en stubbeb rrter igang ved A lgbe1get.
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- Utdannelse i <<forberedende !eire»
med disiplinerende ovelser, idrett, eksersis m.m.
- Utdannelse med vapen i «skyteleire»
- A vsluttende utdannelse i «garnisonsleire», heist med vapen for eksersis
m.m . eventuelt uten ammunisjon .

I planen ble fremholdt at gjennomf0ringen krevde tillatelse til a bygge fleire leire, kj0pe utstyr m.m. Den var bilagt med oppgaver over n0dvendige lisenser for tekstil- og lrervarer, samt
antydet behov av transportmidler,
vapen og ammunisjon m.m. Planen
matte utarbeides pa kort tid , og det
viste seg senere, da oppsetnings- og
feltutrustningsplanen forela, at materialbehovet var mer omfattende enn
planlagt, spesielt pa det vapentekniske
omrade.
Den foreslatte oppdeling i «fasen>
var uheldig fra utdannelsesteknisk
synspunkt, men var ansett n0dvendig
for a fa planen akseptert, idet underS0kelser hadde vist at den svenske regjering var stemt for stor forsiktighet
med hensyn til tillatelse til skyting og
utlevering av vapen.
II

Den svenske regjering aksepterte
planen om utdannelse av Reservepoliti med visse endringer og restriksjoner.
I Kung! Maj :ts brev av 3. desember
1943 b1e gitt tillatelse til utdanning av
norsk regulrer politi og reservepoliti,
omfattende maksimalt 1500 mann regulrert politi og 8000 mann reservepoliti.
Svenske forutsetninger
Det var den svenske regjerings forutsetning at de avdelinger som skulle
settes opp pa svensk jord ikke skulle
settes inn mot Tysklands regulrere
trapper. Po1itiavdelingen skulle derimot settes inn ved tysk sammenbrudd
i Norge eller kapitulasjon for a sikre
den raskest mulige gjennomforing av
norsk lov og rett, herunder om nodvendig a nedkjempe mu1ige militrere
avdelinger av hird eller andre nazistiske formasjoner, samt eventuelle fanatiske tyske avdelinger som ikke adlod
ordre om a nedlegge vapnene. Disse
betingelser for a drive utdannelse av
reservepolititropper pa svensk jord ble
akseptert fra norsk side og gjaldt helt
frem til kapitulasjonen i mai 1945. Da
behovet oppsto for a sette de norske
polititropper inn i Finnmark, ga den
svenske regjering imidlertid sitt samtykke til det.
Folgende nrermere vilkar for utdannelsen av polititroppene ble fastsatt:

Fra sambandet - morsetelegrafering ved hjelp av skjerm pa Holmarudden.
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- I hver leir skulle det ikke vcere mer
enn 500 mann foruten administrasjon og kjokkenpersonell, belopende
seg til 10 ti/15% av styrken.
- Utdannelsen var begrenset til 3
miineder. Dersom «elevene» ikke
deretter kunne fores tilbake til arbeidsmarkedet, ville det vcere adgang
til ii drive idrettsovelser i jlyktningeleirene for at den opparbeidede fysiske trening ikke skulle gii tapt.

Skyting ville bli tillatt i 4 /eire. l hver
leir ville man kunne disponere viipen
til en tredjedel av styrken .
- Den svenske regjering var villig til ii
stille et avtalt kvantum viipen til
radighet for utdannelsen . Videre ville
det bli lagt opp viipen i depot, beregnet pii utlevering niir styrken skulle
tilbake til Norge.
- Den svenske regjering forbeholdt seg
ii kontrollere virksomheten gjennom
en oppnevnt instruktor (utbildningssjef).
Som utbildningssjef ble oppnevnt dosent Sodermann. Det svenske Socialdepartementet fastsatte instruks for
ham den 3. desember 1943. Til hver
leir ble det beordret en representant
for utbildningssjefen, som regel en politimann med reserveoffisers utdannelse.
Hasten 1943 var oberstloytnant Ole
Berg utnevnt til oberst og straks etter
ble han Norges Militrerattache (Forsvarsattache) i Stockholm.
De forste innkallinger
Gjennom beslutningen av 3. desember
1943 var forholdene tilrettelagt for a
kalle inn mannskaper. I prinsippet ble
arsklassene 18-45 ar innkalt, i praksis
ble personell over 40 ar bare antatt
dersom de onsket det. Fremmote var
fastsatt til 5. januar og begrenset seg til
1355 mann. Dette skyldtes manglende
forlegningskapasitet.
Etterhvert ble det tatt i bruk !eire fra
Ange i nord til Hestra i syd.
Reservepoliti-bataljoner
Sporsmalet om mateo a organisere
Reservepolitiet pa, avhang i noen grad
av det utstyr man ville fa tildelt. Undersokelser pa forhand viste at folgende materiell kunne stilles til radighet:
13

-

6,5 mm gevrer og automatgevrer
9 mm pistol og maskinpistol
6,5 mm maskingevrer
6,5 mm og/ eller 8 mm mitralj0se
47 mm bombekaster
20 mm automat (PV / LV) kanon
37 mm panservernkanon
8 em bombekaster

Dermed kom man frem til at oppsetningen av Reservepolitiet i infanteribataljoner var mest fordelaktig.
Den 5. februar 1944 fastsatte Mili trerattacheen oppsetningsplanen for
en feltbataljon av Reservepolitiet til
727 mann bestaende av :
- Bataljonsstab •
- Stabskompani med stab, motorsykkellag, sambands-, pioner-, sanitetsog trenertropp.
- St0ttekompani med stab, to mitralj0setropper, bombekastertropp og
panservern / luftverntropp.
- Tre gevrerkompanier, hver med
stab, tre gevrertropper og to mitralj0selag samt tren-tropp.
Militrerattacheen bestemte at det i f0rste omgang skulle legges opp materiell, og planlegges transporter for 8
Rikspolitikompanier og 8 Reservepolitibataljoner. Ordningen var av den
st0rste betydning for de norske bestrebelser for a fa materiellet ut i leirene,
og utlevert til 0velser i god tid f0r avdelingene skulle ga over grensen. Etter
hvert ble depotene flyttet til leirene, og
til sist skjedde alminnelig utlevering.
Begrensningen til 500 mann pr leir
gjorde at en ikke kunne forlegge en
feltsterk bataljon samlet i en leir. Dette
ble senere rettet ved tillatelse til a forlegge 750, senere 1000 mann i bataljonsleirene.
Dette var begynnelsen til det offisielle samarbeid med de svenske mili14

trere myndigheter, et samarbeid som
stadig ble utvidet og var til uvurderlig
nytte for de norske interesser. Det ble
helt til tyskernes kapitulasjon i mai
1945 utstedt en lang rekke kongebrev
og embetsskrivelser fra forskjellige departementer om utlevering av materiel!, tillatelse til skyte0velser, bruk av
radio osv., hvorav de viktigste skal
refereres:

- 8. januar 1944: Opprettelse av skyteleirene Miilsaker, Fiirnabruk, Biickehagen , A"tgberget. Utlevering av materiel!. manedlig ammunisjonstildeling.
- 31 . mars 1944: Materiel/ stilles til
disposisjon for 10 Rikspolitikompanier og 12 (med reserve 15) Reservepolitibataljoner, og skal legges opp i
depoter.
- 9. juni 1944: Tillatelse til f?velsessending med 3 watts radiostasjoner pa
Johannesberg og Mauritzberg.
- 8. september 1944 : Utlevering av
tyngre vapen (maskingevcer, mitraljf?se, bombekaster, 20 mm og 37 mm
kanoner) til de 4 skyteleire.
A mmunisjonstildeling til 0velser.
14. september 1944: Til/at else til
0velsessending med 75 og 250 watts
radio.
- 22. september 1944: Opprettelse av
skyteleire pa Tappudden , Skalmyra ,
Oreryd og Baggbole (bataljonsleire).
15. november 1944: Ytterligere materielllegges opp i depot.
- 17. november 1944: Tunge vapen kan
utleveres fra depot til de 4 nye skyteleire (bataljoner).
30. desember 1944: Ytterligere utlevering av materiel! fra depot. Hermed er 8 bataljoner fullt bevcepnet etter feltutrustningsplanene .
- 12. januar 1945: Ammunisjonstildelingen til 0velser kan fortsette.
- 16. januar 1945: Utlevering av vapen

Feluelefonen i bruk pa Fi:irnabruk .
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Pio111?rk ompani i Voxna leir - o velse i ki JSsing ar e/v .

og skyting tillates i ytterligere 6 /eire
nemlig: Berga, Ekersta, Mauritzberg, Stratenbo, Voxna og Holmarudden.
- 20. mars I 945: Utdannelse med feltartillerimateriell tillates pa Miilsaker.
- 23. mars /945: Tillatelse til kjop av
1 I stk. 40 mm automatkanoner til
Bofors, samt ammunisjon fra armeforva/tningen (til Kystartilleriet).

1

)

Barelag pa Striitenbo i gang med montering av barer.
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Fastere organisasjon
Utdannelsen med vapen kom igang
fra I. februar 1944. Videre innkalling
fortsatte i februar og omkring I.
august i 1944 hadde man 9 0velsesbataljoner som ble slatt sammen til 5 feltbataljoner.
Inntil h0sten 1944 ble det vesentlig
drevet rekruttutdannelse med endel

0velser i kompaniforband. Samtidig
kom den samlede styrken opp i 8000
mann som var det maksimalt tillatte.
Med fortsatt store muligheter for tilgang ble det aktuelt a 0ke styrkene.
Ved Kung! Maj :ts brev av 17. november 1944 ble antallet tillatt 0ket til
12 000 pluss 15 % for administrasjon .
Ved arsskifte 1944-1945 var 8 bataljoner satt opp, men det forela ingen organisasjon utover bataljonsniva. Etter
en 0velse i Dalarne i desember 1944
ble det klart at en fastere organisasjon
var n0dvendig. Det ble lagt opp til en
organisasjon i grupper (sma brigader).
En brigade skulle besta av :
- Gruppestab med stabsavdeling
- Avsnittsstab (eventuelt)
- Oppklaringskompani
17

0VELSER

Vinterevelsen i Dalarne
De f0rste 0velsene skjedde under rekruttutdannelsen, det fortsatte videre
med mindre 0velser pa kompaniplanet
og senere helt opp til bataljonsplanet.
I november 1944, da det begynte a
bli aktuelt med innsetting av en del av
troppene, tilb0d sousjefen i den svenske Forsvarsstab, oberst N. Swedlund,
seg a arrangere og lede en feltmessig
0velse for de avdelinger som skulle
gj0res klar i f0rste omgang.

Resultatet ble felt0velsene i Dalarne
1.-8. desember 1944. F0lgende avdelinger, som skulle klargj0res f0rst, deltok:
-

3 Reservepolitibataljoner (1, II, V)
2 Rikspolitikompanier (nr. I, og 2)
I Bilkompani
I Feltsykehus

Videre deltok f0lgende avdelinger delvis med ikke komplett utrustning, eller
mer improvisert:

Oppstilling p a Miilsak er.

-

Trenstab
2-3 infanteribataljoner
I artilleribataljon
Forsyningskompani
Bilkompani
Sykebrererkompani
Feltsykehus

Det var meningen a sette opp 4 slike
grupper i l0pet av 1945, med i alt 12

infanteribataljoner. Pa grunn av liten
tilgang pa personell og kort tid f0r kapitulasjonen, kunne planen ikke settes
i verk fullt ut.
F0r innmarsjen til Norge var imidlertid troppene organisert i 3 grupper
uten oppklaringskompani og artilleribataljon. Foruten grunnutdannelsen
ble det ogsa avviklet en rekke spesialkurser for save! befal som menige.

Den jl!lrste store l!lvelsen - reservepoliti med mifl·aljose pa pulk.
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-

2 Reservepolitibataljoner (VII og
VIII)
2 Rikspolitikompanier (nr. 3 og 4)
2 Gruppestaber, improvisert
I Sambandstropp, improvisert
I Forsyningsstasjon, improvisert

Den samlede deltagende styrke var ca.
4800 mann. 0verste Ieder for 0velsen
var
Militrerattacheen,
davrerende

oberst 0 . Berg. 0velsesleder var oberst
Swedlund, med stab av svenske offiserer. Med avdelingene fulgte svenske
offiserer som forbindel sesoffiserer og
stridsdommere. 0velsen var en meget
hard pakjenning for troppene. De fikk
her for f0rste gang utf0re jernbanetransporter og lange landeveismarsjer.
Det viste seg, som rimelig var, mangel
pa rutine pa mange felter. Erfaringene
fra man0vren ble nyttet under den etterf0lgende intense avdelingsutdannelse som ble drevet like til innsettingen i
Norge.

Obsenat0rer under en mindre evelse pa Orerrd i januar 1945. Fra venstre: Forsl'arsminisler
Oscar To1p fra den norsk e regjeringen i London og oberst Ole Berg, norsk mi/if(rratla.lj e i
Stockholm.

Feltkj0kkenet i full gang.
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Man0vren i Dalarne viste at stabstjenesten ikke virket tilfredsstillende.
Det ble derfor n0dvendig a sette i
gang utdannelse av personell for oppsetting av gruppestabene (Brigadestabene).
Den svenske Forsvarsstab patok seg

a ordne og organisere et kurs, skaffe
det n0dvendige undervisningsmateriell og lrererkrefter.
Kurset ble Iedet av soussjefen i
Forsvarsstaben, og som lrerere tjenestegjorde svenske offiserer. Kurset
pagikk i manedene januar - mars
21

- ..

1945, og ble avsluttet med en 3 dagers
sammenhengende stabstjeneste0velse i
mark en .

Feltovelsen i Halsingeland
0velsen i Halsingland i april 1945 fant
sted i umiddelbar tilslutning til gruppestabskurset. Formalet var a gi ogsa
de avdelinger som ikke hadde deltatt i
man0vrene i Dalarne en feltmessig
0Velse i st0rre forband, og a gi de Uttatte gruppesjefer og staber praktisk
0velse. Man0vren kunne legges st0rre
an med mer krevende oppgaver, bade
fordi man na hadde fastere organisasjon med de n0dvendige organer for
. operasjoner i st0rre forband og fordi
gruppestabenes effektivitet var betydelig 0ket gjennom stabskurset. Dessuten
var avdelingene mere trenet og bedre
samarbeidet. F0lgende avdelinger tok
del:

Full innsats under den siste, store ovelsen.
Bildet riserfi'emrrkking red Jarrso kirk e.

- 2 Gruppestaber med stabsavdeling
- I Redusert gruppestab
- 5 Rikspolitikompanier (nr. 4, 5, 6, 7
og 8)
- 5 Reservepoliti (infanteri) - bataljoner (Ill, IV, VI, VII, Vlll)
- 2 Bilkompanier
- 2 Forsyningskompanier (reduserte)
- 2 Forsyningsstasjoner (reduserte)
- 2 Feltsykehus
- 2 Sykebrererkompanier
Den samlede deltagende styrke var ca
6000 mann. 0velsen varte i 10 dager
(4. april - 14. april 1945). De fleste
motoriserte avdelinger gjennomf0rte
til dels meget lange landeveismarsjer,
som ga verdifull trening i marsjteknikk og kolonnekj0ring. Det ble ogsa
utf0rt jernbanetransporter.

San iteten observeres. Offiseren med kikkerten er evelsens nest Ieder, arreprins Gust a( Adolf
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Statsriid. senere statsminister Tage Erlander
i san1tale med oberst Ole Betg under
ore/sen.
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HA VNEPOLITIET

Forskole for styrkene i Storbritannia

Et kapittel for seg danner Havnepolitiet hvis oppgave var a utdanne og Sette opp avdelinger av Kystartilleriet.
Arbeidet sorterte under Marineattacheen ved Legasjonen i Stockholm.
For dette formal ble eiendommen
Mauritzberg utenfor Norrkoping leiet
og sen ere overtatt den 15. juni 1944.
Styrken ble satt til hoyst 500 mann
og en rekke brakker ble oppfort slik at
leiren kunne innkvartere og utdanne
dette antallet.
Til Havnepolitiet ble tatt ut befal fra
Marinen og Kystartilleriet. Menige ble
utskrevet til Kystartilleriet av Utskrivningskontoret i Stockholm. Styrken
holdt seg noenlunde pa ca. 500 mann
hvorav ca 40 offiserer og ca 40 sersjanter. Fra hosten 1944 og frem til mai
1945 ble et betydelig antall menige
kystartillerister sendt fra Sverige til
Storbritannia etter at de hadde fatt en
forelopig utdannelse pa Mauritzberg.
Havnepolitiet tjente forsavidt i langt
storre grad enn Reservepolitiet som en
forskole for styrkene i Storbritannia.
Forst i januar 1945 fikk avdelingene
pa Mauritzberg adgang til a disponere
handvapen. 1944 hadde befal og
mannskaper i tur og orden gjennomgatt trening i skyteleire. Den artilleritekniske utdannelse var lenge
mangelfull. Man matte innskrenke seg
til rent teoretisk undervisning pa dette
felt. I april 1945 stilte de svenske myndigheter imidlertid til disposisjon et
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Havnepo/itiets forlegning ved Mauritzberg slot!.

batteri bestaende av I 0,5 em kanoner
samt to luftvernbatterier.
I tiden 15. juni 1944 til 8. mai 1945
ble i alt 1334 mann utdannet pa Mauritzberg. Herav ble 369 mann sendt til
Storbritannia.

ORGANISASJONEN A V POLITITROPPENE
Oberst Berg var som tidligere nevnt
den overste Ieder for Reservepolitiet
og hadde tittel av Militrerinspektor.
Stillingen ble opphevet da Berg ved
Kgl. res. av II. januar 1944 ble utnevnt
som Militrerattache ved Legasjonen i

Stockholm. Fra dette tidspunkt sorterte reservepolitiet under Militrerattacheen. Hosten 1944 ble arbeidet sa
omfattende at man matte styrke Militrerattacheens stab som hittil hadde
bestatt av:
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et utskrivningskontor
- et forvaltningskontor
- et vapenteknisk kontor
- et bilkontor
Den direkte ledelse av Reservepolitiets
oppsetninger var lagt til organisasjonskontoret. Hosten 1944 begynte
det operative planleggingsarbeid a bli
av et slikt omfang at man onsket a
styrke Militrerattacheens stab. I september 1944 ble Politistaben organisert, med oberst Olaf Helset som sjef.
Oberst Helset hadde i noen tid tjenestegjort som sjef for Flyktningskontoret ved Legasjonen i Stockholm, men
ble lost fra denne stilling pa grunn av
det stadig okende arbeid med Polititroppene.
Under forsvarsminister Torps opp~
hold i Sverige i januar/ februar 1945
ble det diskutert og gjennomfort visse
endringer i ledelsen. Disse ble gjort
gjeldende fra 15. februar 1945 og innebar i hovedtrekk:

Militcerattacheen
Forble
svarsdepartementets og Forsvarets
overkommandos representant, og var
i denne egenskap hoyeste militcere
myndighet i Sverige.
Han hadde pd vegne av Forsvarssjefen den militcere avgjorelse av hovedsporsmdl vedrorende Polititroppenes
organisasjon, beredskapsforanstaltninger og krigsmessige anvendelse.
Videre skulle han ha scerlig oppmerk-

somhet vendt pd aile operative
sporsmdl i forbindelse med polititroppenes innsetting i Norge, og koordinering av deres innsats med Hjemmestyrkene og med styrker fra Storbritannia.
- Sjefen for Polititroppene (tidligere
nestkommanderende og sjef for Politistaben oberst He/set) skulle fore
kommandoen over aile oppsetninger
og institusjoner under Reserve- og
Rikspolitiet. Rikspolitiet skulle fremdeles std under Rikspolitisjefen (Justisdepartementet) i aile sporsmdl
angdende den rent politimessige utdannelse og tjeneste. Sjefen for Polititroppene var kommandomessig og
administrativt lagt under Militcerattacheen. Han var ansvarlig for Polititroppenes krigsmessige effektivitet,
og skulle utarbeide operasjonsplaner
og treffe forberedelser for troppenes
innsetting.
- Sanitetsavdelingen og Bygningsavdelingen ble skilt ut som egne fagkontorer under Sjefenfor Polititroppene.

INNSETTING I NORGE

Finnmark 1945

Tyskernes evakuering av Nord-Finnmark i oktober-desember apnet mulighetene for a sette inn polititroppene.
Mot slutten av oktober 1944 rykket
russerene inn i Sor-Yaranger. I forste
halvdel av november kom norske trapper fra England. Det ble en viktig oppgave a forsterke de norske styrker i
Finnmark med Polititropper.

I det svenske Socialdepartements
skriv av 15. desember 1944 ble tillatelse gitt til at to Rikspolitikompanier og
et Feltsykehus reiste ut av riket. Samtidig fikk I 0 amerikanske Dakota fly tillatelse til a fly over svensk territorium
og til a Iande pa svenske flyplasser for
a utfore transporten. Socialdepartementet ga videre samtykke til at avdelingene fikk fore med all sin utrust-

Den nye ordning medforte at Sjefen
for Polititroppene fikk kommando
ogsa over Rikspolitikorpset, i den utstrekning dette ville bli brukt til militrere oppgaver. Hans stab var (som tidligere) Politistaben, med en alminnelig
avdeling, en operasjonsavdeling, en
etterretningsavdeling og en forsy -:
ningsavdeling.

Veien frem mot Finn mark bleforsert under meget store l'anskeligheter. Foruten fo rsyninger
til polititroppene ble detfraktet brakkematerialer til siri/befolkningen i Vest-Finnmark .
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_ .,
Oppklaringspatrulje fra Kp 1/ Bn/ klar til avmarsj. Forovrig ble patru/jer send! opp sa langt
sommot Alta.

4. Bilkompani/ Rikspo/itiet pii vei mot grensen 9. mai 1945.

ning uten hensyn til gjeldende utf('Hselsforbud.
Som startsted ble valgt Flyplassen
Kallax ved LuleiL Herfra ble folgende
avdelinger flytransportert til Finnmark:

stand til a nedkjempe stillingen. Etter
et stort og omfattende arbeide ble det i
slutten av mars broytet vei til Aiddejavre fjellstue ca 80 km fra Karesuando. Na var situasjonen den at man
kunne vente en tysk kapitulasjon ganske raskt. Brigaden ble derfor trukket
tilbake til Gallavare fordi det syntes
ner hensiktsmessig a sette den inn mot
Narvik. Varen var ogsa i anmarsj og
broytearbeidet bod pa store vanskeligheter.
I Kautokeino-omradet ble det forelagt to kompanier, hestetrenavdeling,
et traktorlag og intendanturpersonell
for en forsyningsstasjon, i alt ca 450
mann og I 00 hester. Dermed var styr-

-

Rikspolitikompani nr I
Rikspolitikompani nr 2
Feltsykehus F
R P bataljon II (unntatt stottekompani og et gevrerkompani)
- Telefontropp
Tilsammen 860 mann.
I februar ble bataljon II flyttet til
Overtornea for videre transport med
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fly, og bataljonsstaben og to kompanier var allerede forflyttet da Forsvarets overkommando bestemte at transporten skulle innstilles. I tilslutning til
overflyttingen ble det gjort forsok pa a
broyte opp Ishavsveien fra Rovaniemi
over lvalo til Petsamo. Forsoket forte
ikke frem og matte avbrytes.
I lopet av mars maned ble det samlet en liten brigade (gruppe I) i Karesuando. Hensikten var a overfore
gruppen gjennom den finske kile.
Gruppen besto i alt av ca 2500 mann,
217 hester og ca I 00 motorkjoretoyer.
Tyskerne holdt en meget sterk stilling
ved Kilpisjarvi like ved den norske
grensen. De finske styrkene var ikke i

ken i Finn mark kommet opp
mann.

I ,310

Innsetting i det ovrige Norge
Kapitulasjonen nrermet seg mi raskt. I
april ble distriktskommandostabene
for DKN (Nord-Norge), DKT (Trondelag) og DK0 (0stlandet) overfort
fra Storbritannia til Sverige. Det ble
bestemt at polititroppene skulle organiseres i tre sma brigader. Disse skulle
fordeles pa henholdsvis Narvik,
Trondheim og Oslo. Det ble ikke tid til
a samle brigadene for avreise. Avdelingene kom fra ulike forlegninger og
var ikke ensartet sammensatt.
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OSLO I JUBEL

Fordelingen pa Distriktskommandoene var slik:

Distriktskommando
Distriktskommando
Distriktskommando
Distriktskommando

Finnmark
Nord-Norge
Tmndelag
0stlandet

Det totale antall menn kom saledes
opp i 12,770, an tall hester var 792 og
antall kj0ret0yer 600.
Til sammen var det ved kapitulasjonen ca 14,300 mann inklusive leirpersonell i tjeneste i Riks- og Reservepolitiet. Herav tilh0rte 75% arsklassene
1940-45.
I tillegg hadde man fra Havnekommandoen (Havnepolitiet) sendt over
til England 369 mann for a fylle opp
og forsterke Marinen. Polititroppenes
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Mann

Hester

Kj0ret0yer

1,300
3,915
2,750
4,975

100
252
220
220

121
149
330

hovedrolle kom til a bli opprettholdelse av ro og orden, ta seg av etterlatt
krigsmateriell og tyske soldater sammen med andre deler av norske og allierte styrker.
Det var sikkert en skuffelse for
mange at de ikke fikk anledning til a
vise kl0r mot fienden, men politisoldatene bidro til a 10se sine tildelte oppgaver pa en disiplinert og fremragende
mate. At det ikke ble n0dvendig med
vcepnet innsats kan man i ettertid bare
v<ere takknemlig for.

Erik Wigert, en av bombekasterlaget i Rikspolitikompani nr. 8, skrev ned sine
inntrykk umiddelbart etter innmarsjen i Oslo. Innledningen viser til det en
svensk avis fortalte; «De norska barnen ble bespisade med svensk choklad och
kola och det var en gladjegava sa god som nagon. Flera av dem hadde aldri sett
en chokladbit och kola visste de inte vad det var.»

- Ja, sjokolade og kola, }a! Kompaniet kjeiJpte for kr 1500 i dens lags
varer, som ble deft mel/om gutta, og som vi hev ut av bilene til
ungene fangs veikanten!- Ja, Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10.
mai 1945, var i sannhet en av mine steiJrste dager hittil! Aldri vii jeg
glemme eiJyeblikket da vi passerte Fredsmonumentet ved Magnor, sa
den feiJrste norske stu a, skogen, asene, et fa/met, slitt flagg pa en
stang pa enjjellgard oppe i asen, defeiJrste hjemmefrontkarene med
sine armbind og vapen i sine sivile klcer, norske barn, og sa tyskere, som stod molefunkne ved brakkene sine!
Menferden gikk stadig videre. I bebygde streiJk stod det lett med
folk fangs veiene. Vart kompani kom et stykke uti kolonnen, ogfolk
var klar over at det vanket godsaker fra gutta. Bilene matte sakne
pafarten mange ganger, for ikke a kjeiJre over barn som leiJp ut etter
sjokoladen.
I Kongsvinger jikk vi enforsmak pa hva som ventet oss i Oslo.
Her stodfolk lett i lett, og Hjemmefronten paraderte. Over gaten
hang store girlander med flagg og vimpler, og folk skrek og jublet.
Pa vei videre innover de herlige, rike bygdene pa @stlandet
passerte vi lange kolonner med tyskere, vel utstyrt med biler og tungt
artilleri, og fullt bevcepnet. Det var ganske spennende noen ganger,
og vifeiJlte oss ofte ikke heiJye i hatten. Men aft gikk bra hver gang. Vi
sa ogsafrigitte russiskefanger, og her husker jeg en episode: Noen
russere kom fangs veien i motsatt retning av oss. Da vi passerte,
kastet vi /itt sjokolade til dem. De sa seg hurtig om, beiJyde seg raskt
ned, og gikk rolig videre. Vanene hang igjen!
Men Volvo'ene rullet, og snarl passerte vi LillestreiJm. Her begynte
det a bli tettere medfolk, og rett som det varIa OSLO foran oss,
der vi dro i saktefart gjennom Sinsert-bebyggelsen. Vi ncermet oss
sentrum, og skrek oss hese; det samme gjordefolk langsfortauene.
Vi fikk virkelig se Oslo i jubel og sa, endelig svingte vi opp pa
Youngstorget!!
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