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september 1990. 

Je0 takker for ditt brev av 5.d.m. der du ber om opplysninger 
Jedrørende 2.Norske Politiko~~ani. Det er dessverre ikke så 

------_._---~-

mye j e Q kan for tel l e om det t e k·o m p a n i et. J Jeg var med ide t i 

utdanningstiden, men fulgte Re~i~ent Norge fra troppeøvelses

plassen GrafenwØhr ved Auerbach i Bayern til Kroatia og ~arva

fronten der jeg ble såret og etter lasarettopphold dimitert 
sist i juli 1944, da var 2.Politikompani etter innsats i Finn

land allerede kQmrret tilbake til Norge for flere måneder siden .. 
-;t, 

Jeg hørte aldri noe om at 2.Politikompani skulle til Viken 
Bataljon av Den norske Legion. Vervingen til politikomapniene 

gikk ut fra Politideparteme~tet med klart løfte om at front-----tjenesten skulle finne sted i Finnland. Kontrakten var tidsbe-
~---.. _. _.-.. ----_._------~-------._.-_.---... --" - - '" 

grenset, og alle som meldte seg ble registrert som tjeneste-
menn i politiet og fikk lønn som politifolk. 

Dette med tilknytning til den norske politietaten hadde ingen 

betydning hverken under utdanningen eller innsatsen. Kompaniet 
var en enhet i Waffen SS uten tilknytning til tyske politi
tropper. 

2.Politikompani ble samlet i en leir i Holmestrand i februar 
1943 og tok fatt på den første grunnutdannelsen der. Etter 

to-tre uker ble kompaniet overført til til Sennheim i Elsass. 
Selv var jeg ikke med i Holmestrand, men kom til Sennheim direkte 
fra Oslo i mars 43. 

Ko~paniets sjef var rittmester Egil Hoel, major i det norske pol

iti. Øvrige offiserer var, som du nevner. løytnant Othar Lisle
gaard, fenrik Waksvik og fenrik Bech, alle politioffiserer. 

Bech var politiløytnant og fungerte som adjutant for kompanisjefen. 

Før avreisen fra Oslo marsjerte 2.Politikompani ført av Hoel opp 
foran slottet der Quisling med adjutant mønstret avdelingen og 

sa noen ord til avskjed. 

Under grunnutdannelse~ i Senrheim ble kompaniet overtatt av SS-

----- - ---- - --
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offiserer og underbefal , som var knyttet til forlegninger der. 

De nevnte norske offiserer var tilstede som en slags observa
tører og bar sine norske politioffisersunifo!~~J' 

øverste sjef i Sennheim var en eldre tysk offiser, Standarten-
..-- -_._-------.-:--------

fUhrer Fick, ko~panisjef ble"den finske HauptsturmfUhrer Itt~la. 
--------_.---_ ... 
"Spiess" var Ober- eller HauptscharfUhrer Bollwinkel ot;- tropps
førere et par eldre tyske underoffiserer. Jeg husker spesielt 
H a u p tse Il a Y' f ~ tI Y' e r R a p p, e n l i ten man n mEd sto r kei ser W i l hel m - bar t . 
Rapp var veteran fra første ~erdenskrig og dekorert med Die Goldne 

I -

Tapferkeitsmedaille, den høye~te utmerkelse menige og befal kunne 

oppnå dengang. 
Det er riktig at Thoralf Gjølberg ble k~mmandersersji!.!lt, men jeg -husker ikke ham fra Sennheim. Han kom først med i Grafenwøhr. 
Helge Wiig hadde underoffisersgrad, ville ikke ha noe mer, etter 
~ ------_._------_ .. _._- ...... _----_ .... _ .. -----_. 
h v a han sel v ·f o r t;~ l te, t i l tro s s for a t han var ncr skf e n rik , som 
Bech og Waksvik.· 

5-6 av guttene i 2.Politikompani hadde vært med i regiment Nord
land uncer felttog2t i Russland og var dimitert sommeren-42. 
De hadde meldt~seg på ny. 

l.l~!f(~ 4:'>~ 
i1A.;.'.lft//J-~· Jeg husker av disse "Sturmm~nner" Jor.an Gundersen fra Grimstad, 
$4~~~ r-

. J- Jørg~_n .J_ohaDn~5s_e_n fra Oslo og Kåre Berger fra Oslo . 
. ----" . ,------._-_.-.~ 

Jørgen Johannessen har jeg truffet i Oslo, han drevet tekstil-
agentur, en fornuftig kar som sikkert, om han lever, kan gi opp
lysninger om 2.Politikompani under innsatsen i Finnland. 

Utdannelsen·-t.Sennheim var, som nevnt, ren grunnutdannelse
marsjøvelser, formaleksersis, ingen våpenopplæring -

Det var ideologisk undervisning og sport med to tyske sports
instruktører. Jeg var en av flere som tok Reichssportabzeichen 
- det har jeg fremdeles - I den sammE~heng husker jeg 10 000-

meterløpet med start i leiren, gjennom småstedene Tann, Ober
og Nieder-Asbach. 

En tysk professor kom til Sennheim og holdt 'foredrag for kompaniet 
• i leirens aula. Det var professor dr.Guenther fra ~Unchen eller 
~. I to timer talte han interessant om folkestammene og 
deres opprinnelse, uten i det hele å nevne ordet rase. 

Tilhørerne hadde ulike forutsetninger til å følge med. For de 

yngste, uten tyskkunnskaper, ble timene i aulaen litt av e~ prøv
else. En l6-åring fra Kragerø på plassen foran meg, satt dypt 

sammensunket og snorket, allerede midt i foredraget. 

------- - --- ...... -
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Dr.Guenther var ledsaget av sin norskfødte kone. Hun hadde 
gAtt i gymnaset ved Skien Katedralskole sammen med Quisling. 

Jeg husker et annet foredrag i den ideologiske opplæringen. 
En tysk Ober-eller Hauptscharftlhrer "forelestel' orr: "Germani
ser ing a v øst - r.o m ITI et". Jeg sti l te ett e r p åen del s p ø r små log 
bragte "ideologen" i stor forlegenhet da han skulle svare. 
Guttene i kompaniet var enige. ~l nordmenn hadde oppgaver no~ 

.~_~_~_!:.i_g9-e.t_ .. LQn_d, ikke en kunne tenke seg til å overta "Grund 
und Boden" i Russland. 

1.mai, Tag der Arbeit, hadde leiren besøk av jenter fra Bund 
Deutscher MMdel. De'fremførte folkedans rund Mai-stangen og sang 
" Der Ma i i st gekommen .... " 

Midt i mai sa 2.politikompani farvel med Sennheim og ble satt 
i marsj pr.jern~~ne til troppeøvelsesplassen Grafenwøhr og Regi-

. ';11 

men t ~ r g e, som var u n der o p p s et n ing d E' r. V å r t kom p a _n i var den 
første, fulltallige enhet i regimentet. -----------------_.-- .- .. _---"- ---_ .. -
Offiserer, underoffiserer og menige fra den i Mitau (JeI9ava) 
dimiterte Norsle Legion, dvs. de som valgte fortsatt tjeneste, 
var nettopp kommet hit da politiko~paniet innfant seg. 

Rittmester Hoel ble med til Grafenwøhr. Jeg husker ham den første 
tiden der, men jeg antar at han var tilbecrdret staben i det 
III.Germanske Korps under Obergruppenftlhrer Steiner. Hoel ble, 
som du sikkert vet, i Regiment Norge, avanserte til Obersturm---_._----_ ... - ~ 

ba n n f tl h rer og ha dde en tid fØ_r:...in 9.. ... B ven d i v isj o n p å øst fro n ten. --"--- -_ .. -.. '_. . ._-----,~ ..... -

Waksvik fungerte som kompanisjef, Bech var troppsfører. 
Jeg hu~ker Lislegaard, norsk krigsskoleoffiser, foreleste om 
"haubitzeren" en varm sommerdag i leiren, fremdeles i norsk poli-
tiuniform. 

- ---_ ••• ,------,-_._ •• ___ o _....------_ 

Allerede ved ankomsten til GrafenwØhr protesterte flere i komp-
'"'--._--._--. 

aniet. De hadde meldt se~ til tjeneste i Finnland, ikke til regi
ment Norge. Det bl~ ro etter forsikringer o~ at i Grafenwø~r 

skulle våpenutdannelsen foregå sammen med regimentet. Når der. 
var avsluttet, skulle 2.Politikompani bli satt inn i Finnland. 

Jeg har ingen kjennskap til om Jcnas Lie hadde noen innflytelse 
vedrørende 2.Politikompanis opplæring og frontinnsats. 
Jeg erindrer at jeg så Jonas Lie engang i Grafenwøhr i Hauptt~Dmffi-
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fUhrerls uniform. Guttene fra legionen fortalte at Jonas Lie 
på den tid var både nikotin- og alkoholforgiftet og skulle 
til avvendingskur .... 

I Grafen~~hr fikk 2.Politikompani, tilhørende I.bataljon, regi
mer.t Norge med Finson som kommandør, våpenutdannelse i 'sterkt 
tempo gjennom den varme, fine so~meren 1943. 

Regimentet var i Grafenwøhr frem til slutten av åug~st, da ble 
det satt i marsj ti l Kostajnica i Kro<ttia d~'r sluttutdannelsen 

__ - ---f--._ .. _ .. ~ __ 

skulle 'foregå, kombinert med beredskap i partisankrigen. 

Som allere~e r.evnt,fulgte jeg m~d til Kroatia og var allerede 
ute av tjeneste i politikompaniet og overført til regimentets 

:.1-?Jli15.Q!TI R_a.~ i i Gra fen w ø h r p å ett i d l i 9 tid s P u 11 k t . 

Jeg var ikke tannlege densang. I 1940 hadde jeg tatt eksamer. ved 
Oslo Handelsgymna~ium. 11949, etter eksamen artium s.o~ privatist 

ved Oslo Katedralskole, ble jeg tatt opp som studert vec Norges 
Tannlegehøyskole. 

Ger.eral Steine~ sørget for at 2.politikompani fikk dra til Finn-
~- --

land, slik det hadde forpliktet seg til da det ble satt opp. ---_.-
Noen fulgte med til Kroatia, men fant seg ikke til rette i tjen-
esten der. Etter protester og søkrader, fikk de dra fra Kostaj
niea til Finnland i september/oktober 1943. Jeg var nede eg tok 

--'-'--"'-~--------,---,._----,-----

far vel med kar ene, da des t o C Il a bm ar sch ber e i t II P å p I ass e nut e n -

for Hotel Central i den nevnte kroatiske byen ved elven Una på 
grensen mot ~osnia. 

Av de som var med kompaniet kan jeg nevne: ~jørn Falehe~berg,(Å) 

Ørnulf Myklestad, Jø~_I)_Johc,nnessen og ~.elge Wiig. 
--'~"-'''-'-

Stort sett er dette hva jeg kan medd~le. Jeg kjenner et par av 
:.; ij 

"veteranene", bosatt i Kristiansand (Skaiaa og Torjus Rike) . 
. ---------------

Om det er ønsket, kan jeg ta kontakt med dem og muligens frem-
skaffe flere opply~ninger. 

(/4 ~'/~~~~~'o ~.~,}.t.;.!5':'i; g'l~tit.~/f 5{~J?J~/~ v~n i g h i I SeDl-.....I-(--
~'7~.'j- 'l';'t{;. 'U.y' ....... (r. r ~~ ;"'-t&+v-$~-l.,':.ffitj)J.'1'jI4."),. 

-I, ~/. 'f-r.,'t...,._',o<. 4o/,/i:..- IiJf/;.l..Y /~ , r ~ ..6 
3J /-" :4S ,tJ'/Z.'~.j ..:/6Æ~/Y. ' '" . ~ '-1!'~7/Ø"-

;:t..~--r..,.td. rO~/".u #41.1'( tJ. ,ti.. s·" .... .( /d,ut.) v . 
/ ;> -..r .g,.:lu. f.' r/ ~l4 , 
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