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Et drøyt 
ar brukte 

"Solbris" på 
de 14 000 

kilometerne fra 
Bergen til Brasil; 

storparten av tiden 
ble tilbragt i arrest 

i Brasil. 

Et helt år tok det en 
gjeng norske 
nazister å nå sitt 
fristed i Argentina, 
etter at de seilte fra 
Korsfjorden ved 

ergen i juli 1947. 
, ,t de kom fram i det 
hele tatt, var en 
prestasjon, 
forholdene tatt 
i betraktning. 

.il RA~NAR KRISTENSEN 
FOTO: PRIVAT 

U tpå ettermiddagen 3. juli 
1947 forsvant fire fanger 
fra Espeland-h~iren i 

n:-r-rheten av Bergen. I leiren satt 
rske nazister som del" hadde 
t landssvikdommer. dels ven
på å få sakene sine provd for 

,--itmlstolene. 
Flukten ble forst oppdaget !le

re timer senere. men ble opptak
ten til et rabalder i norsk presse 
uten sidest\ kke etter at freden 
kom ti! ~orge to år tidligere. 

Fire mm~fI rom! I'e;t ho\'hs 
• i~. H,'ordan kan slikt fore~f?d? 

l en avi~overskrift neste dag. 
dk ble arrestert på åpen gate. og 

taU riI-.;: ~S-foth. a\ Iwrt. Politi~t 
\ irkd -.;~t lllakte"k'"t at Ikk~ hare 
~S-folk smilte i "kjegger. Virke
lif! "farlige" folk dre~ide Jt:'t seg 
h~lIa ikke om, bortsett fra et p~{f 
unntak. 

For,,! etter ("11 uke kunne I.l\"ise
ne fortelle at politiet "an:-'[I der 
"Dm ."ikkert" ar de romte \'ar om 
bord p[l et farto~ "med kur" hWen 
ella annen utenlal1lhk ha\"I1", Et
ter:-.om romlimælle med sikker
het m:ltte innom en eller tlere 
ha\ ncr i Ve"t-Europa for å bunk
re. regnet alle med at de for eller 
-"iden~\ ilk bli tatt og ut!t~\'ert til 
)iorge. 

FJ!"t()\et \"ar den 72 for :-.torc, 
men so"rgelig tlatbunnede 501-
hris, en gang tidligere srat:-.minis
ter Christian .\lichelsens I\'s[
\·<.1cht. Den var nå for leng-.;t b~'gd 
om fra damp til diesel og lIts'tyrt 
med et _"heslig :-.ryrehm·' akter. 

fm ,I "Ila;;:, ,-'Il a\ de fire romling
ene. 

Rl),J\d.-\-.;rrur :\"ielsen \'Jr jurist 
og h~hide ncre ho: e po"ter som 
eml""\cI'lllanfl i Quisling-regje
ringen under krige!1. Han skrev 
Il1a~E(..' ,lr "enere ~n tH!k om tluk
ren 0-':: re"oktc :\"lH'ge etter at hans 
:-.ak \~l!' forc'ldet. 2() jr ..,enere. 

Nøye planlagt 
Sammen mc-d ,-\"trup :\ieben var 
de ~(1m romtc fra Espeland ~ som 
for n~l!i"tcne var en ren "knosen
trasjl)!lsleir"" ~ Sophus Kahrs. 
01<.1\ H:lvardsholm, og Arne Haf-
stad. ~ 

FLlh.ten var meget godt plan
lagt. med hjelp a\ :\"S-folk uten
for kirell. Kahrs var foruten å 
\'ære:- rke'imilitærog~<l en dyktig 
eleh.tnker. ~OIl1 fikk satt telefoner 
ut a\ 'pill i det avgjorende nye-

Sophus Kahrs (t.v.) og Olav Haavardsholm sloss begge 
i Den Norske Legion ved Leningrad - den første som 
kompanisjef ved fronten, den andre i stab. 

blikk, Han tilhorte "den harde 
kjerne" i tluktgruppen. og hadde 
gått inn i ~asjonal Samling som 
16-åring i 193~, 

Kahr~ var sersjant etter befals
utdJnning i artilleriet da krigen 
kom 9, april 19~O. og sloss en 
kort stund i likhet med flere andre 
yrkesmilitære :"iS-folk mot [VS

keme i r-.;orge. Men året etter ~'ar 
han å finne r Den 0r orske Legion, 
som var en avdeling i Waffen-SS, 
hvor han oppnådde rang av 
"Obersturmbannflihrer" etter 
innsats på Østfronten (Lenin
grad) og senere i Skijegerbataljo
nen i Finland, 

I mai 19-15 var Sophus Kahrs 
sjef for "Forergarden" til Quis
ling. og ble idømt ti års fengsel 
for'-landssvik. '" 

.... ----!!~~ .. 

Haavardsholm, kjemi ingeniør 
av utdanning, hadde også vært 
frontkjempe;' og oppfant en egen 
fonn for hemmelig skrift som 
tlukt-konspiratørene kommuni
serte med. Vokterne ante derfor 
fred og ingen fare da de fire hop
pet ut fra et vindu, krøp under et 
gjerde og tok seg fram til en ven
tende lastebiL Derfra ble de brakt 
om bord i en motorbåt, som tok 
dem ut til det avtalte møtested 
med "Sol bris", 

Med den dyktige skipperen Jo
han Landmark ved roret satte NS
flyktningene kursen sørover. I til
legg var disse med: Alfred Chris
tian Caak (maskinist om bord), 
Reidar Eiolf Nilsen (nylig rømt 
fra Haukeland Sykehus), Leif Ar
nesen, Hans Bjørge. Sigurd An
dersen og Peder Stensbø, 

Storm og sykdom 
Rømlingene seilte rett inn i en 
stonn i ~ordsjoen. og drev snart 
hjelpelost omkring uten motor
kraft. Landmark besluttet å ta 
sjansen på il gå til havn i \Vey
mouth i England. til tross for at 
nazistene nå visste at de var etter
lyst i alle kyststater i Europa - det 
hadde de hort på norsk radio, 

De hadde !laks. fikk ordnet 
maskinen og tatt om bord drikke
vann, til tross for at tollerne un
dret seg over det svært tallrike 
mannskapet og en noe merkelig 
last ~ som inneholdt alt fra flere 
tønner med poteter til smykker og 
pelsverk, eiendeler folkene hadde 
tatt med i manoel av fremmed va-
luta, " 

Ferden o\"t~r Bi'ikaya gikk som 
en drom. men da "Salbris" klap
pet til kai i den nordspanske byen 

I Vigo. lot folk p[\ brygga til å more 
~ seg, Først da de ble bedt å ~ 
~ tl)':"tte seg til et annet sted, 
er: forsto NS-folkene grunnen: 5 ~ 

o Roald Astrup Nielsen skrev 
en bok om Solbris-ferden. 
Den er utgitt på tre språk. 
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Forts.jrajoregående side 
De hadde lagt til ved en kai som 
var forbeholdt statssjef Francos 
l "~tyacht! 

Astrup Nielsen hadde på over
farten i Nordsjøen hatt et uhell da 
han nesten ble kastet over bord, 
og smertene gjorde at han ble 
innlagt på sykehus med en alvor
lig nyreskade. I mellomtiden 

de etterlysningen fra det nor
~1\.e Justisdepartementet også 
nådd Madrid. 

Etter en del om og men fikk 
kaptein Landmark beskjed om å 
komme seg ut av spansk farvann. 
I Norge fortalte avisene at "Sol
bris" var under arrest i Spania, og 
hele affæren begynte å få et an
strøk aven slags 'såpeopera i da
tidens norske medier. 

Astrup Nielsen ble akterut
seilt, men var egentlig for syk til 
å seile videre. Han kom seg siden 
til Argentina på egen hånd, etter 
mange viderverdigheter. 

Hirduniform mot høns 
I Norge hadde myndighetene nå 
serrlt ut melding til alle skip i den 
n' e handelsflåten om at de 
kunne stanse og borde "Solbris" 
for å ta skute med mannskap som 
"prise ". Avisene var fulle av 
harmdirrende innlegg om hvor
dan Spania hadde k'U~1l1et la "na-
zi f ,yet" dra videre. 

l-flyktningskipet fortsatte mo
torproblemene, og i slutten av 
juli måtte Landmark og hans folk 
,oke nodhavn i spanske Santa 
Cruz på Tenerife. Her var havne
myndigheten pinlig oppmerksom 
p{t h\'a slags fartoy dette var. og 
Landmark fikk ptt ny beskjed om 
a ,tikke - men fikk tid til å ordne 
!l1otoren. 

For onio oikk en mann i land 
p:t Tcncrif~ f-,\rnescn). Han var 
den encste mcd gyldig pass 
'amt visum til Argentina, dit 
han fortsatte med f1~'. "Solbris" 
dunket \'idere mot Kapp Verde
t ': ene. den gang portugisisk ko
[llni. 
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Befolkningen der var over
veiende farg~de, så også den lo
kale hovdin~g Og hans f'oIk. Rom
lingene dopre ham straks "Hans 
Majestet", men han kom ikke om 
bord for undersåttene hadde st jtt
let med seg alt de fant ptt dekk,'og 
heller ikke viste seg forstttencle 
overfor nordmennel~es bonn Olll 

fersk\'ann og pn)\'iant. 
Heller ikke majesteten \'ar vil

lig til ~l selge slike dyrebare saker 
mot span,ke pesetas. Men da 
Reid~tr !'\ilsen trakk fram en 
norsk hirdunifllrl1l i paradeutga
ve. bk ma je'lelen l1le~et hl'~l'i,
tret. og lI·;tkk straks 6a 'l'g' den 
svarte jakh'n. llled snIkor, p~t ar
men o~ del ht'le. ,~tmt lul'. Buk
sen \ ilk han ,krinwl ikh' \ itl' 
noe a\. 

Nil skulk ll~<1 lInder,altenl' h;t 
del ,om Ltl1ll< a\ frl'JllJlledartl',k 

plagg, og betalingen var et helt 
kobbel hons, drikkevann, brod 
og frukt. 

Arrest i Brasil 
I ,;lutten a\' au~ust kom "Solbris" 
til den \'t~sk' brasilianske (lva 
Fernando da ;-.Joronha. som li'~
~cr .'00 kilometer ulenfor landets 
Z)srl ig,t~ punkt. Her fante,s en 
nurinebase. llg "S"lbris" hk 
oppbrakt ;t\' ,kn hrasilian,ke ma
rinl'. N\hek'll Il;'td,k '\or~e. (l\.'. 

a\ is,'nl:kuillll' proklaJllne :It :S:S'
rc)l11lin~cncs krd l'nckli~ h;td,k 
tall ,Iutl. ' 

Et par ukn O;l'lwrl' kClIll cn ja~ 
gn lllL'd full bl'Sl'lllint' p;t .,(10 
IlUIlIl for;1 hl'1l1l' ,kil IlLl!'.skl' ,ku
ta "t' dCIl.s m;lIllhkap I)~I 10. "Sol
hri<' hk sic-pl illil lil l<l'l·lk. (l," 

1'c'Illlill~elll' .siill i dITl',t Iw.s Illili~ 

tærpolitiet, som for øvrig g;l "l 

god behandling. 
1 nesten fem måneder bk \ 

gjengen holdt i forvaring, ;, Il'll, 
en underlig diplomatisk krig Illcl~ 
lom Norge og Brasil utspant seg. 
både bak og foran kulissene. Pro_ 
blemet var at NS-folkene måtte 
betraktes som politiske f1ykt~ 
ninger, og Brasil hadde ingen 
forpliktelse til å utlevere slike. 
Mens UD i Rio de Janeiro pro\. 
de å finne ut av saken, ble ". 
bris" pusset opp og mannsl· 
kledd opp - på den norske :,111 

bassadens regning! 
For mens saken ble behandler. 

sendte den brasilianske marinen 
alle regninger til Norges repre~ 
sentanter i Rio. "Solbris"-mann~ 
skapet var imidlertid pessimister 
med hensyn til utfallet av saken. 
og i slutten av mars 1948 gjl"'d,' 
de et frekt forsøk på å stikk 
fra sine voktere i Recife - Ui " 

påskudd aven "prøvetur" !\led 
den nyoverhalte maskinen. 

Ingen anger 
Men det likte brasilianerne dår
lig, og på ny sendte de ut en jager 
for å fakke rømlingene, som til 
overmål hadde satt en marineg:',! 
på land flere kilometer unna i 
cife! Men ved hjelp aven fori,] 
sket loggbok klarte Landmark og 
hans folk å få myndighetene til å 
tro at "Solbris" var på vei til Rio, 
for å få satt fortgang i behand
lingen av saken. 

Nye lange uker ventet, mens 
sak nr. to ble behandlet i Rio. En
den på det hele ble at de norske 
rømlingene fikk dra videre til l :',~ 
enos Aires, hvor de ankom 
juli 1948, over et år etter at de la 
ut fra Vestlandet. 

På midten av I 980-tallet fantes 
stadig omkring 30 norske nazis
ter i Sor-Amerika, de aller fleste i 

_Argentina, hvor de aldri hadde 
problemer med myndighetene. 
men tvert om ble betraktet med 
velvilje i Peron~tiden. 

Av hovedaktørene i Solb 
ferden, lot bare Astrup Niel,_" 
og Kahrs seg siden intervjue. 
Beaoe sa at de aldri hadde aneret 
på h~'a de gjorde under krige~n. I 
dag er alle døde: 

Roald Astrup Nielsen dode <1\ 

kreft i 1990, etter å ha ('ta bl ert set' 
som vellykket forretninesmann i 
Buenos :-'\ires, hvor h,~n halLk 
oppdrag for flere store no: 
,\elskaper. 

Sophus Kahrs clode i 1986. 
ble direktorforet amerikansk I,ii
firma i Argentina. Olav Haa
\;trdsholm dode i 1994 i Cord(lbil 
i Areentina. oes[t han som velh h
ket ~forretningsmann, mens k:ll'
tein Johan Landmark S[l sine ,i,
IL' da\.'.er i Colombias hovedstil,i 
BOgO!ii. 11\'01' han d"de i 198." Fl 
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