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Den dramatiske
historien om de
seks som ble hen-
rettet på Håøya i
1941 er nå blitt
bok.

Det er forfatter Helge G. Si-
monsen som står bak bo-
ken som har fått navnet

«Kapringen». Amta har tidligere
omtalt prosjektet Simonsen har
vært ansvarlig for med å forsøke
å finne gravene til de seks som
ble henrettet. Dette arbeidet er
nå avsluttet fordi pengene tok
slutt, men Simonsen mener bo-
ken er et slags minnesmerke et-
ter de falne.

– Jeg har jo jobbet med dette i
to år, i tid har jeg brukt cirka
2000 arbeidstimer, forteller han.
At jeg fikk vite om historien var
egentlig en tilfeldighet, min
kone og jeg kom i snakk med en
dame da vi var i Longyearbyen.
Denne damen omtalte at det fan-
tes et minnesmerke på Håøya et-

ter de seks gruvearbeiderne som
ble henrettet. Men vi visste at det-
te ikke stemte, så jeg begynte å
undersøke, sier han.

Sterkt
Simonsen har lett i arkiver og
snakket med pårørende. En grun-
dig jobb har nå ført fram til en
bok som er mer spennende enn
en krimroman.

– Det har vært sterkt å snakke
med de pårørende, forklarer Si-
monsen. Sterkt, men positivt,
legger han til. De har vært glade
for at noen har tatt tak i det som
skjedde, og jeg håper de føler at
jeg har omtalt dette respektfullt,
påpeker Simonsen.

Det beste sannhetsvitne til
hendelsen er en tysk militær-
prest, Paul Kaiser som beskriver
morgenen de seks ble fraktet til
Håøya. «Da motoren stoppet gikk
det et rykk gjennom mennene.
De visste at den siste timen var
kommet».

Lettlest
Amta har tidligere omtalt både
kapringen, henrettelsen, og sø-
ket etter graven. Boken til Si-

monsen forteller hele historien.
Om de seks mennene, hvem de
var og hvordan de planla kap-
ringen som endte i kapitulasjon.
Om rettssaken og en beskrivelse
av henrettelsen som gir frysning-
er.

Boken er delt opp i flere kapit-
ler noe som gjør den lettlest, og

man får også mange referanser
til andre hendelser i krigsårene,
også om evakueringen av Sval-
bard. 

I høst ble leteaksjonen for å
finne graven på Håøya avsluttet.
Men Helge G. Simonsen gir ikke
opp. 

– Jeg har ikke gitt opp ennå,

selv om pengene ikke strakk til
denne gangen. Det neste som må
gjøres nå er å sørge for at de seks
kommer på minnestatuen som
jeg håper kommer opp i bade-
parken, sier Simonsen.
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Skipper Svendsens telegram til Store Norske om at han igjen har
kommandoen på isbryteren, men at han trenger bunkers.

FOTO: STATSARKIVET I TROMSØ

Ny bok
om den
dramatiske
kapringen

■ Seks menn ble i 1941
henrettet på Håøya for-
di de var involvert i kap-
ringen av isbryteren «Is-
bjørn».

■ Graven deres er aldri
funnet på tross av stor
innsats ledet av Helge
G. Simonsen.

■ Helge G. Simonsen er
magister i statsviten-
skap, har vært direktør i
Tanum-Norli og admi-
nistrerende direktør i
Dagbladet. Han er også
med i Oscarsborg fest-
nings venner.
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