
POl1tltroppenes rustone Jo J 

,fra krigen skal skrives ~ 
Som I5-åring så han tyskerne losse lik fra li; ~fi 
«BliicheD> på bryggen i Oslo. Lite ante 
Sverre Damm dengang at han som 20-

I åring, den 13. mai 1945, skulle eskortere 
I daværende kronprins Olav oppover Karl 
Johan, på motorsykkel og med maskin
pistolen hengende over skulderen. 

THORLEIF 
ANDREASSEN 

Den tidligere presidenten I 
KrigsdeltagerforbWldet, di
rektør Sverre Damm (67) 
var blant de ca. 250 vetera
nene fra polititroppene som 
nylig hadde landssamling I 
Steinkjer. Under den annen 
verdenskrig rømte flere tu
sen nordmenn til Sverige. 
13700 av dem gjennomgikk 
soldat-opplæring og ble 
plassert i Polititroppene. 
Den største norske stående 
styrke under våpen uten
lands ble trent til en viktig 
oppgave: Oppspore og av
væpne 380000 tyske solda
ter Wlder gjenerobringen 
av Norge, og hindre at ga
tejustisen fikk råde overfor 
landssvikerne. 

U)Qent stoff 
Historien til "Polititrop

pene Sverige-Norge, 
1943-1945.. er ukjent for 
mange. Den skal skrives. 
Det ble kunngjort på vete
ranenes samling i SteIn
kjær. Hvor mange vet f.eks. 

at den første politisoldaten 
sto i Finnmark allerede I 
november 1944? At det I ja
nuar 1945 sto tre feltbatal
joner og tre rlkspoUtllwm
pauler I området Nord-Tor
neåelv, Klrkenes-Kautoltel
no. At 39 av disse og fra 
Bet°gkompanl nr.1 fra 
Skottland falt der oppe. 18 
ble såret. Like mange ble 
taU til fange. 

Den svenske nøytralitet 
ble overholdt på en slik 
måte I de første krigsårene 
at det umuliggjorde noen 
form for mll!tær opplæring, 
av nordmenn I Sverige. Fra 
1943 kom del Imidlertid I 
gang helse leire med fysisk 
trening, noe som senere 
førte til full utdannelse av 
norske polititropper. 

Både fra svensk og norsk 
side Innså man den betyd
ning en mll!tært utrustet og 
utdannet norsk styrke ville 
ha ved en tysk kapitulasjon 
eller sammenbrudd I Nor
ge. Man mente kort og godt 
at avdelinger som raskt 
kunne overføres til Norge, 
ville være en garanti for 
gjenopprettelse av norsk 
lov og rett. Samtidig kunne 
disse avdelingene settes 
Inn I tilfelle tyske tropper 
eller norske nazlstlslte av
delinger motsatte seg kapi
tulasjon og overgivelse. 

Godt trent 
Polititroppene var på 

;:!tørrelse med en Infanteri
divisjon i sluttelI av mal 
1945. Hovedstyrken besto 
av åtte rikspolitlkompanler 
og ni loeservepolitibataljo
ncr med støtte- og forsy
Ilillgsenheter. 

Karene var godt rustet til 
kamp. Kapitulasjonen nær
met seg raskt. Polititroppe
ne skulle fordeles på hen
holdsvis NarvlIt, Trond
heim og Oslo. 7. mai ble 
norske flagg heiset. Sverre 
Damm tIIhøl"te 4. bataljon 
på 1000 mann som ble 
trallspol"tert I kuvogner til 
Oslo-området, under ledel
se av major Axel BaumalI. 
De var klare til Innsats, 
men da de ankom hoved
stadlJOml'ådet var allerede 
okkupantene, I hovedsak 
tatt hånd om. 

Ville vau'e først 
En viss skuffelse blant 

politisoldatene var det, 
men at det Ikke ble nødven
dig med væpnet Innsats 
kan man I eftel"tld være 

taltlmenilig for. - Politisol
datene bidro til å løse sine 
tildelte oppgaver på en di
siplinert og fremragende 
måte, heter det i rapporte
ne. 

Selv sier Damm at styr
kene var forberedt på job
berL De ville være først. 
- VI stolte på ledelsen, som 
kansltje Ikke ønsket å pro
vosere tyskerne til kamper 
på det daværende tids
punkt. Personlig tror jeg 
det var bevisst at vi ble 
holdt Ulbake. 

20-årlngen traff kong 
Olav første gang 13. mai I 
fredllåret. Dell unge politi
soldaten og motorsykkelor
dOllansen fulgte kongefa
mlllen til Slottet. Damm 
le~·g·er Ikl{e skjul på at han 
gråt av glede på veien opp 
Karl Johan. 

Nys~.enig· 
- Daværende prins Ha

t'ald pA syv år satt på 
knærne I baJlsetet av bilen, 
da han tikk øye på maskin
pistolen jeg bar. Han ble 
nysgjel'l'lg, peitte og ville se 
på den. Jeg slapp motor
sykkel-styret med den ene 
hånden, og viste ham mas
klnpilltolen, mell da ble 
prinsen redd og dultket seg 
ned I bilsetet. Mange år se
nere forlalte jeg daværen
de lIronprlnll Harald om 
epl:;oden. Han sa umiddel
bart: Ja mell det husker 
jeg ... 

Damm ull' de øvrige ka
reile I pulltll:ltyrkene drev 
så visst Ikke dank I den 
usikre tiden efter tyskernes 

Sverre 
Dammklar 
til inmats i 
Polititroppe
ne under kri
gen. 

kapitulasjon. Man fryktet 
snikskyttere, og tyskere og 
nazister som hadde gjemt 
seg bort skulle oppspores. 
PA et oppdrag på Ekeberg 
hørte Sverre Damm stem
mer l skogen. Det var en 
mann og en kvinne. Man
nen snakket gebrokkent. 
Sverre Damm snek seg 
mot paret med maskinpis
tolen klar. Tyskeren rev 
opp en revolver kaliber 
7.65. Men Wlggutten var for 
rask og bykset på ham. Så 
gikk turen for gestapisten 
og hans venninne til Møl
let'gaten 19. Revolveren har 
Damm som souvenir. 

Nervøs Fehmer 
Sverre Damm hadde pe

riodevis fengselstjeneste 
på Akershus festning, hvor 
blant andre Vidkun Quis
ling og Wolfgang Sigfrld 
l!~ehmer ventet på sine 
dommer. - De var under 
streng oppsikt i sine gitter
celler. Jeg så dem, men 
snakket ikke med dem. Den 
tyske terroristen Fehmer 
satt og røkte hele dagen. 
Han virket nervøs og rast
løs. Det var Ikke så rart. 

Mange vil sikkert Imøte
se Polititroppenes historie 
med stor forventning. 

Kong Olav hadde en helt 
spesiell plass i Krigsdelta
gerforbundet, hvor han var 
æresmedlem. 

- Det er en stor glede for 
oss at H.M. kong Harald 
sval"te ja til å bli KrIgsdel
tagerforbundets høye be
skytter, slutter Sverre 
Damm. 
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