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”Ja, det är många 
kontroller ikväll”, får 
han till svar. ”Tack. Sieg 
Heil!” Henrik vevar upp 
rutan och resan fortsät-
ter ... Efter en mil stop-

pas de igen. Även 
denna gång av tungt 
beväpnade tyskar. Henrik 
upprepar sig och tillägger: 
”Varför har han vid den 
förra kontrollen inte 
underrättat er om att vi 
har mycket bråttom till 
Oslo? Så skynda på nu 
slöfockar och släpp fram 
oss!”. Han kör iväg med 
full gas så soldaterna 
som står närmast får 
hoppa åt sidan. ”Nu 
jävlar var det nära 
igen.”

Ivan Pogost var tolv år 
hösten 1942 när 
poliserna Føsker och 
Olsen kom och hämtade honom och hans 
familj. Tyskarnas och de norska nazister-
nas jakt på judar hade intensifierats, mer 
än 500 norska judar hade redan deporte-
rats till förintelselägret  Auschwitz. Ivans 
pappa Ilja Pogost hade målerifirma med 
tyska kunder, Gestapo hade ögonen på 
honom och en tysk officer hade varnat 
honom för att man kontrollerade hans 
judiska ursprung. 

– Jag minns turen till Sverige. För en 
tolvåring var det spännande. Vi kände 
oss ganska trygga när vi satt i polismi-

nisterns bil, säger Ivan Pogost, 85, pensi-
onerad elektronikingenjör som i dag bor 
på Filippinerna. 

– Det mest dramatiska var att vi körde 
på en hund på vägen. Det blev en diskus-
sion med ägaren, men han ville inte ha 

något med uniformerade 
män att göra så vi körde 
vidare. 

– Vi fick gå 3-4 timmar 
genom skogen för att 
komma in på svensk sida. 
Jag gick i svensk skola, 
bodde i Jönköping och 
Norrköping innan vi kunde 
återvända hem efter krigs-
slutet 1945, säger han.

Ivans son Knut Pogost 
påpekar att de båda 
norska polisernas 
hjältemodiga insatser 
var ett positivt undantag 
i ett Norge där de aktiva 
i motståndsrörelsen var 
en liten minoritet, där 
de flesta norrmän levde 

vidare under ockupationen och ”accepte-
rade läget”. 

– Motståndsrörelsen i Norge var 
väldigt svag, motståndet var en avvi-
kelse från det ordinära. Därför var Leifs 
och Henriks hjältedåd ännu mera märk-
bart och imponerande. De riskerade sina 
liv för att rädda andra, säger Knut 
Pogost, 53, affärsman med elektronikfö-
retag i Norge och Asien.

Också Yad Vashem, det israeliska förin-
telsemuseet i Jerusalem, har börjat 

uppmärksamma de båda polisernas 
insatser. Institutionen utreder om de kan 
betraktas som ”rättfärdiga bland fol-
ken”, en hederstitel som ges till icke-
judar som hjälpte judar under Förintel-
sen. Hittills har drygt 26 000 människor 
över hela världen fått detta erkännande, 
bland dem 62 norrmän samt tio 
svenskar med Raoul Wallenberg 
i spetsen. 

– Vi har fått en förfrågan och 
väntar på vittnesmål från över-
levande. Titeln utdelas av en 
offentlig kommitté under led-
ning av ett pensionerat justitie-
råd enligt bestämda regler och 
kriterier, säger Marisa Fine, en 
taleskvinna för Yad Vashem.

Historikern Matthew Kott vid 
Uppsala universitet säger att 
forskarna först på senare år har börjat 
granska den norska polisens roll under 
den tyska ockupationen. Han förklarar 
att Leif  Føskers och Henrik Olsens 
insatser måste ses mot bakgrund av att 
många norska poliser plikttroget genom-
förde de nya makthavarnas politik.  

– Man har lagt locket på när det 
gäller den norska polisen under 
kriget. Det blev skandal när 
forskare för tio år sedan sa att 
norska poliser hjälpte till med att 
gripa judar. Tyskarna litade på 
polisen i Norge, säger Matthew 
Kott, medförfattare till boken 
”Himmlers Norge – norrmän i det 
storgermanska projektet”. 

– Poliskåren genomgick aldrig 

någon riktig avnazifiering efter kriget. 
Polischefen meddelade bara att vi har 
gjort vissa fel, nu går vi vidare. Om man 
inte var medlem i NS kunde man fort-
sätta obehindrat i sin karriär. 

– Många i motståndsrörelsen blev 
senare poliser. De jobbade sida vid sida 
med poliser som fortsatt som vanligt 

under kriget. Frågan om vad 
man gjort under kriget var 
känslig inom polisen, det kan ha 
varit ett skäl till att Leif  inte 
ville framhäva sina insatser, 
säger han.

Mot slutet av kriget kom Ges-
tapo de två poliserna på spåren. 
De flydde till Sverige, där Leif  
Føsker träffade den kvinna som 
blev hans första fru.

Anne-Kristin Føsker hoppas att 
hennes bok ska bli ett inlägg i den aktuella 
flyktingdebatten. Hon har tidigare varit 
ansvarig för flyktingmottagandet i Enkö-
pings kommun  och säger att hon ser 
paralleller mellan det som hände under 
andra världskriget och dagens situation.

 – Min pappa var flyktingsmugglare. 
Det har väldigt dålig klang i dag, 
många är förfärliga som profite-
rar men det finns goda krafter. Vi 
behöver hjältar som inspirerar, 
säger Anne-Kristin Føsker. 

– Boken är ett dagsaktuellt 
inlägg mot rasism och främ-
lingsfientlighet. Vi måste stå 
upp rakryggade och kämpa för 
alla människors lika värde, 
säger hon.

’’ Vi kände 
oss trygga 

när vi satt i polis-
ministerns bil.
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PÅ MC. Leif Føsker på sin motorcykel av typ Zündapp. Foto: PRIVAT

VID GRÆNSEN. Leif Føsker (längst till vänster) och Henrik Olsen (längst till 
höger) besöker 1974 Kitteröd – på gränsen mellan Norge och Sverige – där 
de smugglade flyktingar under kriget. Foto: LUDWIG IVERSEN

ØVERLEVDE . Ivan Pogost (till vänster) räddades som tolvåring undan 
Förintelsen av de två norska poliserna. Här med sonen Knut Pogost (till  
höger). Foto: PRIVAT

Henrik Olsen i 
polisuniform. Foto: 
BIRGER HEBO

Polisminister Jonas Lies tjäns-
tebil, en LaSalle med registre-
ringsnummer A-92. 
 Foto: HJEMMEFRONTMUSEET


