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– Han reddet mitt liv, sier
Ivan Pogost (85), som ble hjul-
pet over grensen som 12-åring.

Usanne nazistrykter
Leif Føsker var politi i det tyskok-
kuperte Norge under 2. verdens-
krig. Han var så respektert av nazi-
stene og deres medhjelpere at han
ble utnevnt til instruktør på en le-
dende SS-skole. 

Etter krigen fortsatte han i

(Expressen/Dagbladet):

På dagtid var han SS-instruk-
tør og politi. Om nettene
smuglet han forfulgte jø-
der til Sverige fra det tys-

kokkuperte Norge - i den nazisis-
tiske politimesterens egen bil. 

Nå avslører Anne-Kristin Føs-
ker i en ny bok at hennes far, Leif,
var en av 2. verdenskrigs ukjente
helter, som med list og mot reddet
hundretalls flyktninger.

sitt yrke og fikk en høy stilling i
det norske politiet. Men hele
tiden gikk det usanne rykter
om at Føsker hadde vært nazist,
og at hans far - som også var po-
liti - hadde vært medlem i det
norske nazistpartiet, Nasjonal
Samling (NS). 

Sannheten er at Føsker var en
krigshelt, som med modig dob-
beltspill reddet livet til hundre-
talls forfulgte motstandsmenn og

D NORGE UNDER OKKUPASJONSMAKTEN
På dagtid var Leif Føsker SS-instruktør
og politi. Om nettene smuglet han jøder
til Sverige. 20 år etter hans død er
Føskers liv som dobbeltagent blitt bok.

Tekst: ARNE LAPIDUS 
2400@dagbladet.no

POLITI: Leif Føsker var
politi i Norge under 2.
verdenskrig. Det ingen
visste var at han og hans
kollega brukte politimes-
terens tjenstebil til å hjel-
pe jøder over grensen til
Sverige. FOTO: PRIVAT

NORGES 
UKJENTE
KRIGSHELT

Statspolitiet var en nasjonal-
sosialistisk politistyrke som
bestod av norske tjeneste-
menn. Styrken ble opprettet 1.
juni 1941 under den tyske
okkupasjonen, etter initiativ
fra blant annet dets senere

sjef Karl Marthinsen, og var et
væpnet politisk politi etter
tysk mønster. Det skulle først
og fremst settes inn mot poli-
tiske forbrytelser, flyktninger,
spionasje, sabotasje og væp-
net motstand. 

STATSPOLITIET UNDER KRIGEN

STATSPOLITISJEF: 
Karl A. Marthinsen

Politidepartementet ble opp-
rettet 25. september 1940 i
forbindelse med utnevnelsen av
rikskommissær Josef Terbovens
kommissariske statsråder under
andre verdenskrig. 

Departementet ble opprettet
på grunnlag av enheter utskilt
fra Justisdepartementet. Det

opphørte ved frigjøringen i
1945. 

Departementet kom som et
følge av et tysk krav og Jonas
Lie ble satt til å ledet dette. 

Mer enn noen andre departe-
ment ble dette satt under inn-
flytelse av den tyske okkupa-
sjonsmakten. 

POLITIDEPARTEMENTET
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jøder. Sammen med en kollega ri-
sikerte han sitt eget liv, gjennom
natt etter natt å kjøre flyktninger
gjennom det okkuperte landet til
svenskegrensen. 

Reddet jøder
I sin nye bok «Gränsen er nådd»,
utgitt på Calidris forlag i Sverige,
forteller Føskers datter Anne-
Kristin fra Enkøping, om sin fars
heltemot. 

Føsker var alltid taus om sin
innsats under krigen, og først nå,
mer enn 20 år etter hans død, har
datteren lyktes med å avdekke alle
de dramatiske detaljene. 

– Jeg visste at han hadde gjort
noe godt under krigen, at han
hadde reddet jøder, flyktnin-
ger. Jeg og mine barn så på han
som en helt, men vi visste ikke
omfanget - at det var flere
hundre, sier Anne-Kristin Føs-

ker, konsulent innenfor leder-
utvikling og tidligere riksdags-
medlem (FP).

– Han skrøt aldri av seg selv, vil-
le aldri fremheve seg selv. Vi stilte
noen spørsmål, men han viftet
dem vekk. Han ville ikke ha noen
diskusjon om sin rolle under kri-
gen så lenge han selv var aktiv poli-
ti. Det var ukjent for familien at
han utnyttet sin stilling til å hjelpe
hundretalls mennesker. Hans

dobbeltspill gjorde det enda farli-
gere, han skaffet seg fiender både i
motstandsbevegelsen og hos ok-
kupasjonsmakten, sier hun. 

Quislings regjering
Leif Føsker gjennomførte sammen
med vennen og kollegaen Henrik
Olsen hundretalls turer til svens-

«HAN SKAFFET
SEG FIENDER BÅ-
DE I MOTSTANDS-
BEVEGELSEN OG
HOS OKKUPA-
SJONSMAKTEN.»
ANNE-KRISTIN FØSKER

HELT: Det er anslått at Leif Føsker hjalp 300 jødiske flykt-ninger i sikkerhet til svenskegrensen. FOTO: PRIVAT

REDDET: Ivan Pogost (t.v) ble som 12-åring reddet ut avNorge og over grensen til Sverige av de to norske politimenne-ne, Leif Føsker og Henrik Olsen. Her med sønnen Knut.
FOTO: PRIVAT 

SMUGLERBILEN: I en slik bil, en LaSalle som tilhørtepolitiminister Jonas Lie, gjennomførte gjennomførte Leif Føskerog en kollega et hundretalls turer til svenskegrensen med flykt-ninger i baksetet.

FORFATTER: Anne-Kristin Føsker har skrevet boken"Grensen er nådd" om sin far Leif- Boken er et dagsaktueltinnlegg mot rasisme og fremmedfiendlighet, sier hun. 
FOTO: KARL-OSKAR FØSKER

NORGES 
UKJENTE
KRIGSHELT

Jonas Lie var jurist og for-
fatter, og ble i 1940 av Reich-
skommissar Terboven utnevnt
til statsråd for «Politideparte-
mentet»; fra 1941 var han også
sjef for Germanske SS Norge.
Fra 1942 til 1945 var han «poli-

timinister» i Vidkun Quislings
«regjering». Her var han an-
svarlig for en rekke alvorlige
forhold, som aksjonene mot
jødene. Sammen med Johan
Lippestad ledet han tvangse-
vakueringen av Finnmark.

FORFATTEREN SOM BLE POLITISJEF

POLITISJEF: Jonas Lie 

13. mars 1942 gjeninnførte Quis-
ling den såkalte jødeparagrafen,
avsnittet i grunnlovens paragraf
2 som forbød jøder adgang til
riket. I 1942 og 1943 ble 767
personer med jødisk bakgrunn
deportert fra Norge til Tyskland
og det tysk-okkuperte Polen. De
fleste ble myrdet, og kun 30

overlevde. De drepte utgjorde
30-40 prosent av den jødiske
befolkningen i Norge. De fleste
jøder som overlevde krigen,
flyktet til Sverige. Blant de nors-
ke jødene var det også en del
som selv hadde bakgrunn som
flyktninger fra jødeforfølgelser i
andre land.

JAKTEN PÅ DE NORSKE JØDENE

FORTS. PÅ NESTE SIDE➠
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kegrensen med flyktninger i baksetet. Of-
te i den norske politiministeren Jonas Lies
egen tjenestebil, en LaSalle med registre-
ringsnummeret A-92. De hadde tilgang til
bilen siden Henrik Olsen var Lies sjåfør. 

Jonas Lie var med i den norske nazi-
lederen Vidkun Quislings regjering,
og han var den tyske SS-ledaren Hein-
rich Himmlers personlige favoritt
blant de norske samarbeidspartnerne.
I lange perioder tjenestegjorde Lie
selv i SS-forbund på østfronten.

I samarbeid med motstandsbevegelsen
førte begge politimennene mennesker i
sikkerhet. Jøder som flyktet unna depor-
tering til konsentrasjonsleiren Ausch-
witz, motstandsmenn som ble avslørt og
måtte flykte, allierte agenter som landet
fra lufta og skulle ta seg videre til Sverige. 

Med falske dokumenter og på ofte farli-
ge veier smuglet Føsker og Olsen sine pas-
sasjerer til grensen. 

De var kledd i uniform og opptrådte
med stor autoritet - og lyktes på denne
måten å passere både norsk- og tyskbe-
mannede veisperringer.

Dramatiske situasjoner
Slik skildrer Anne-Kristin Føsker en av
mange dramatiske situasjoner i sin bok.
Føsker og Olsen hadde akkurat hentet opp
en agent som hadde landet i fallskjerm: 

«Ved en veisperring blir de stoppet av en
tysk soldat. Han er alene og og bevæpnet
med mitraljøse. Fallskjermhopperen blir
urolig og begynner å puste heftig. Leif ven-
der seg mot ham og sier til ham at han må
ta det rolig og puste dypt. Henrik sveiver
sakte ned sidevinduet: «Heil Hitler, politi-
distrikt Oslo!» Tyskeren blir mistenksom
og spør hvor de har vært, hva de har gjort

og hvor de skal. Henrik forklarer at de hen-
tet en fange fra fengselet, og at de skal kjøre
ham til Oslo for å overlevere ham til avhør
hos Gestapo. 

«Vi er sent ute allerede, så vær så snill å
skynde deg», fortsetter han når soldaten
lyser inn i bilen og ser mistenksomt på
dem. «Er det flere kontroller på veien til
Oslo?» «Ja, det er mange kontroller i
kveld», får han til svar. «Takk, Sieg Heil!»
Henrik sveiver opp vinduet og fortsetter
reisen. Etter en mil stoppes de igjen - også
denne gangen av tungt bevæpnede tyske-
re. Henrik gjentar seg selv og legger til:
«Hvorfor har ikke han ved den forrige
kontrollen informert dere om at vi har det
travelt med å komme oss til Oslo? Så kjapp
dere nå latsabber og slipp oss fram!» Han
kjører i vei for full gass slik at soldatene
som står nærmest må hoppe til siden. «Nå
jævler, var det nære på igjen!». 

Flyktet som 12-åring
Ivan Pogost var 12 år høsten 1942, da poli-
timennene Føsker og Olsen kom og hentet
han og hans familie. Tyskerne og de norske
nazistenes jakt på jøder hadde blitt inten-
sivert, mer enn 500 norske jøder hadde
blitt deportert til utryddelsesleiren
Auschwitz. Ivans pappa Ilja Pogost drev
malerfirma og hadde tyske kunder, Gesta-
po hadde ham under oppsikt og en tysk of-
fiser hadde advart ham om at han måtte
sjekke sin jødiske opprinnelse. 

– Jeg minnes turen til Sverige. For en
12-åring var det spennende. Vi følte oss
ganske trygge, da vi satt i politimesterens
bil, sier Ivan Pogost (85), pensjonert elek-
troingeniør som i dag bor på Filippinene. 

– Det mest dramatiske var at vi kjørte på
en hund på veien. Det ble en diskusjon
med eieren, men han ville ikke ha noe med
en uniformert mann å gjøre, så vi kjørte
videre. Det tok tre-fire timer gjennom

skogen før vi kom til svensk side. Jeg gikk
på svensk skole, bodde i Jönköping och
Norrköping, inntil vi kunne reise hjem et-
ter krigens slutt i 1945, sier han.

– Svak motstandsbevegelse
Ivans sønn, Knut Pogost, påpeker at begge
de norske politimennenes heltemodige
innsats var et positivt unntak i et Norge
der de aktive i motstandsbevegelsen var en
liten minoritet. De fleste nordmenn levde
videre under okkupasjonen og aksepterte
situasjonen. 

- Motstandsbevegelsen i Norge var
veldig svak, motstanden var et avvik
fra det ordinære. Derfor var Leifs og
Henriks heltedåd enda mer merkbar
og imponerende. De risikerte sine liv
for å redde andre, sier Knut Pogost
(53), forretningsmann med elektro-
nikkbedrifter Norge og Asia. 

Også Yad Vashem, det israelske holo-
caustmuseet i Jerusalem, har blitt opperk-
som på de to politimennenes innats. Museet
utreder om de fortjener æresutmerkelsen
Righteous Among the Nations, som gis til
ikke-jøder som hjalp jøder under holocaust.

Så langt har drøyt 26 000 mennesker
over hele verden fått utmerkelsen, blant
dem 62 nordmenn.

Vurderer utmerkelse
– Vi har fått en forespørsel og avventer vit-
nemål fra de overlevende. Tittelen utdeles
av en offentlig kommité under ledelse av
en pensjonert justisråd etter bestemte reg-
ler og kriterier, sier Marisa Fine, en tals-
kvinne for Vad Yashem. 

Historikeren Matthew Kott ved Uppsala
universitet sier at forskerne først de seinere
år har begynt å granske det norske politiets
rolle under den tyske okkupasjonen. Han
forklarer at Leif Føskers og Henrik Olsens
innsats må ses opp mot at mange norske

politi pliktoppfyllende gjennomførte de
nye makthavernes politikk.

– Man har lagt lokket på når det gjelder
det norske politiet under krigen. Det ble
skandale når forskere for ti år siden sa at
norsk politi hjalp til med å pågripe jøder.
Tyskerne stolte på det norske politiet, sier
Matthew Kott, medforfatter av boken
«Himmlers Norge - nordmann i det stor-
germanske prosjektet». 

Fortsatte politikarrieren
– Politiet gjennomgikk aldri noen ordent-
lig «avnazifisering» etter krigen. Politisje-
fen sa bare de hadde gjort visse feil, nå
måtte de gå videre. Hvis man ikke var
medlem i NS, kunne man fortsette ufor-
hindret sin karriere. Mange i motstands-
bevegelsen ble politi seinere. De jobbet si-
de ved side med politiet som fortsatte som
vanlig under krigen. Spørsmålet om hva
man hadde gjort under krigen var følsomt,
det kunne være en årsak til at Leif ikke ville
fremheve sin innsats, sier han. 

Mor slutten av krigen kom Gestapo på
sporet av de to politimennene. De flyktet
til Sverige, der Leif Føsker traff kvinnen
som ble hans første kone.

Anne-Kristin Føsker håper at hen-
nes bok skal bli et innlegg i flyktning-
debatten. Hun har tidligere vært an-
varlig for flyktningmottaket i Enkö-
ping, og sier at hun ser paralleller mel-
lom det som hendte under 2.
verdenskrig og dagens situasjon. 

– Min pappa smuglet flyktninger. Det
har veldig dårlig klang i dag, mange er
engstelige for dem som proffiterer, men
det fins gode krefter. Vi trenger helter som
inspirerer, sier Anne-Kristin Føsker. 

- Boken er et dagsaktuelt innlegg
mot rasisme og fremmedfiendlighet.
Vi må stå rakryggede og kjempe for al-
le menneskers likeverd, sier

GRENSEN: Leif Føsker (t.v) og Henrik Olsen (t.h) besøkte i 1974 Kitteröd - på grensen mellom Norge och Sverige - der de smuglet flyktninger under krigen. FOTO: LUDWIG IVERSEN
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«MIN PAPPA SMUGLET
FLYKTNINGER. DET HAR

VELDIG DÅRLIG
KLANG I DAG»

ANNE-KRISTIN FØSKER
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