
Aud ledet møtet.  

 

Gjester: 

Fru Kaltenborn 

Anders Prestegard, observatør 

Rolf Tingvold, Førde  

 

 

Neste tirsdag, 24. mars blir det siste møte i denne måneden. 

Aud håpet at flere fra klubben ble med på en liten hyggestund etter hovedmøtet på Scandic. 

Toppen Bar? 

 

Gunnar Sandvik la fram ideen om støtte til ett eller flere stipend i forbindelse med klubbens 

arbeid ved Nansensskolen. Saken tas opp på neste styremøte. 

 

Merete og Kirsten sto for vinlotteriet som innbragte 850 kr. 

 

Hovedforedragsholder: 

Otto Kaltenborn   

*Det norske Rikspolitiet i Sverige – sett med egne øyne 

Otto er født i 1935 og var en ung gutt da krigen brøt ut. Han mintes at faren ble borte en stund 

uten den store forklaringen. Selv gikk han da på Smestad barneskole. Faren var reist til 

Sverige som sjef for Rikspolitiet. En liten stund senere ble det en dramatisk reise til Sverige 

for 6-åringen og moren. Otto fortalte om turen over grensen og hvilke inntrykk det gjorde på 

han. 

*Utvikling av politistyrken og livet med svenskene. 

50-60.000 norske menn og kvinner flyktet til Sverige under krigen. Mange ble satt til 

skogsarbeid og landarbeid, selv om de fleste ville slåss for Norge.  

Polititroppen i Sverige omfattet 13.500 mann. Sverige var nøytralt og dermed måtte hensikten 

med organiseringen skjules. 

Det første politikompani ble satt opp i 1943. I 1945 besto korpset av 8 kompanier, hvert med 

ca 165 mann. Korpsets øverste sjef var far til Otto. Han ble senere kriminalsjef i Oslo. 

*Revolver-Harry, en viktig person.  

Harry Søderman, også kalt Revolver-Harry, var sjef for Statens Kriminaltekniske Anstalt 

(SKA) i Sverige fra 1838 til 1953. Han tok blant annet del i oppbyggingen av en norsk og 

dansk politihær i Sverige. Han hjalp med å overføre politimyndigheten i Oslo til 

Hjemmefronten 7. mai 1945 og med å frigi politiske fanger. 

Otto fortalte på en meget morsom måte om en julekveldsmiddag hvor det ikke var spart på 

matserveringen. Det ble litt vel mye for en ung gutts fordøyelse. 

Moren deltok i mye frivillig arbeid i tiden i Sverige. 

Tilbake i Norge og slutt på nazismen. 

*Faren til Otto var til stede ved Quislings henrettelse. 

 

Et meget spennende og lærerikt foredrag, ikke minst for de av oss som er født etter 2. 

verdenskrig.           


