
34 e DOKUMENT/TISDAG TISDAG 15 MARS 2016

Leif Føsker var polis i det av Tyskland 
ockuperade Norge under andra världs-
kriget. Han var så uppskattad av nazis-
terna och deras medlöpare att han 
kommenderades till att bli instruktör på 
en ledande SS-skola.

Efter kriget fortsatte han i sitt yrke 
och nådde en hög post i den norska 
polisen. Men hela tiden gick osanna 
rykten om att Føsker hade varit nazist, 
särskilt som hans far, också han polis, 
hade varit medlem i det norska nazist-
partiet  Nasjonal Samling (NS).

I själva verket var han en krigshjälte 
som med modigt dubbelspel räddade 
livet på hundratals förföljda motstånds-
män och judar. Tillsammans med en 
kollega riskerade han sitt eget liv genom 
att natt efter natt köra flyktingar 

genom det ockuperade landet till den 
svenska gränsen.

I sin nya bok ”Gränsen är nådd”, utgiven 
på Calidris förlag, berättar hans dotter 
Anne-Kristin Føsker i Enköping om 
pappans hjältemod. Leif  Føsker var 
alltid tystlåten om sina insatser under 
kriget och först nu, mer än 20 år efter 
hans död, har hon lyckats forska fram 
alla dramatiska detaljer. 

– Jag visste att han hade gjort något 
gott under kriget, att han hade räddat 
judar, flyktingar. Jag och mina barn såg 
honom som en hjälte. Men vi visste inte 
omfattningen, att det var flera hundra, 
säger Anne-Kristin Føsker, konsult i 
ledarskapsutveckling och tidigare 

riksdagsledamot (FP). 
– Han var aldrig skrytsam, 

ville aldrig framhäva sig. Vi 
ställde lite frågor, men han 
viftade bort dem. Han ville inte 
ha någon diskussion om sin roll 
under kriget så länge han själv 
var aktiv polis. 

– Det var okänt i familjen att 
han var SS-instruktör och att 
hans pappa var med i NS, det 

var en hemlighet. Nu har jag forskat i 
arkiv och fått fram att han utnyttjade sin 
ställning till att hjälpa hundratals männ-
iskor.  Hans dubbelspel gjorde 
det ännu farligare, han skaffade 
sig fiender både i motståndsrö-
relsen och ockupationsmakten, 
säger hon.

Leif  Føsker gjorde tillsam-
mans med vännen och kollegan 
Henrik Olsen hundratals turer 
till svenska gränsen med flyk-
tingar i baksätet. Ofta i den nor-
ske polisministern Jonas Lies 
egen tjänstebil, en LaSalle med 
registreringsnumret A-92. De 
hade tillgång till bilen eftersom 
Henrik Olsen var Lies chaufför.

Jonas Lie ingick i den norske 
nazistledaren Vidkun Quislings 
regering och han var den tyske 
SS-ledaren Heinrich Himmlers 
personlige favorit bland de 
norska samarbetsmännen. 
Långa perioder tjänstgjorde Lie 
själv i SS-förband på östfronten.

I samarbete med motståndsrörelsen 
förde de båda poliserna människor i 
säkerhet. Judar som flydde undan depor-
tering till dödslägret Auschwitz, mot-
ståndsmän som röjts och behövde fly, 
allierade agenter som luftlandsatts och 
skulle ta sig vidare till Sverige. Med 

falska dokument och på 
ofta farliga vägar smugglade Føsker och 
Olsen sina passagerare till gränsen. De 

uppträdde i uniform och med  
stor auktoritet – och lyckades 
på så sätt passerade både norsk- 
och tyskbemannade vägspärrar.

Så här skildrar Anne-Kristin 
Føsker en av många dramatiska 
situationer i sin bok. De båda 
har just hämtat upp en agent 
som landat i fallskärm:

”Det är en vägspärr där de 
blir stoppade av en tysk soldat. 
Han är ensam och beväpnad 
med kulsprutepistol. Fall-
skärmshopparen blir orolig och 
börjar andas häftigt. Leif 
vänder sig om och säger åt 
honom att ta det lugnt och 
andas djupt. Henrik vevar 
sakta ner sidorutan. ”Heil 
Hitler, Polizeipräsidium Oslo.” 
Tysken blir fundersam och 
undrar var de har varit, vad de 
har gjort där och vart de är på 
väg. Henrik förklarar att de 

hämtat en fånge från fängelset och att de 
ska köra honom till Oslo för att över-
lämna honom till förhör hos Gestapo. 
”Vi är sent ute redan så var snäll och 
skynda på”, fortsätter han när soldaten 
lyser in i bilen och ser fundersam ut. ”Är 
det fler kontroller på vägen till Oslo?” 
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Nordnorge,MgavMNorgeMupp.MDenM7MjuniMlämnadeMkungafamiljenM
ochMregeringenMlandetMförMattMbildaMenMexilregeringMiMLondon.
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