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FORSIDEN

Nordmenn trener på fallskjermhopp
under andre verdenskrig
FOTO: NTBS KRIGSARKIV/RIKSARKIVET
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A LEDER

Krigene i våre
slektstrær
Som ny leder av Slekt og Data vil jeg takke for
tilliten jeg har fått de neste to årene. Interessen for
slektsforskning er stor og organisasjonen har flere
medlemmer enn noen gang. Det stiller store krav
til stadig videreutvikling av alt det gode grunnlaget
som allerede er skapt gjennom mange år.
Bladet du holder i hånden, har temaet «Krig».
For mange nordmenn er selve krigen med stor k
andre verdenskrig. I år er det 73 år siden andre
verdenskrig sluttet, og fremdeles lever historiene
fra denne dramatiske tiden som et kollektivt minne
i både samfunnet og i mange familier.
I denne utgaven vil du finne flere ulike artikler om
nettopp andre verdenskrig. For å skape et helt bilde
av en historisk hendelse må alle bitene være med.
Så på de neste sidene vil du blant annet kunne lese

“

mer om de som flyktet til Sverige og de som deltok
i motstandsbevegelsen. Men også om de som valgte
Tysklands side i krigen.
Men andre verdenskrig er ikke den eneste krigen
nordmenn har deltatt i. Flere tusen av dem lå blant
annet i skyttergravene under første verdenskrig, på
begge sider av konflikten. Enda tidligere i historien
var Napoleonskrigene en dramatisk periode for den
norske befolkningen. Begge disse konfliktene vil
du kunne lese mer om i dette bladet.
Helt til sist er det verdt å nevne at det selvsagt
ikke er mulig å nevne alle kriger og all informasjon
om disse på 48 sider, men vi håper du ved å lese
dette bladet vil bli inspirert og være rustet til
å starte en reise i din egen families krigshistorie
– slik at denne kan leve videre også fremover.

I år er det 73 år siden andre
verdenskrig sluttet, og fremdeles
lever historiene fra denne dramatiske
tiden som et kollektivt minne i både
samfunnet og i mange familier.

”
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A TEMA KRIG A NAPOLEONSKRIGENE

Danmark-Norge i
Napoleonskrigene
Hungerkatastrofe og epidemier, men også mer frihet og selvstyre.
For Norge ble Napoleonskrigen skjebnesvanger på flere måter..

Mellom 1803 og 1815 herjet Napoleonskrigene Europa.
Danmark-Norge gikk med i krigen i 1807. Om man
skal oppsummere krigen i noen korte trekk fra Norges
perspektiv, tar vi utgangspunkt i perioden 1807 til 1809,
og 1814.
SULTET I HJEL

En av konsekvensene av krigsdeltagelsen, var at Storbritannia blokkerte tilførselen av korn fra Danmark til
Norge i lange perioder. Denne blokaden inntraff omtrent
samtidig med uår og avlingssvikt. Dette førte til en av de
verste hungerkatastrofene vi har hatt her i landet.
– Jeg har lest noen beretninger om folk som sultet i
hjel langs veiene og ble liggende og råtne. Og om hele
familier som døde ute i skogen, mens de var på desperat
jakt etter bær, sier Morten Nordhagen Ottosen. Han er
førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole avd. Krigsskolen og har tidligere gitt ut boken 1814 – krig, nederlag,
frihed. Danmark-Norge under Napoleonskrigene. For den
ble han og medforfatter Rasmus Glenthøj tildelt Den
nordiske historiebogspris i 2017.
Ottosen legger til at kystområdene og Hedmarksområdet ble mildere rammet enn resten av landet.
Førstnevnte på grunn av fiskemuligheter og sistnevnte
fordi avlingene ikke sviktet i like stor grad der.
SYKDOMMER OG MANGE DØDE

Noe annet som fikk en stor betydning for Norge,
skjedde i 1808. Da erklærte Danmark-Norge krig mot
Sverige, som var på Storbritannias side i konflikten.
Planen var at Napoleons allierte skulle angripe Sverige
fra alle kanter. Men i Norge gikk det andre veien, det
var de svenske soldatene som invaderte Norge.
– Svenskene gjorde en del blundere under denne

invasjonen. Det er for eksempel vanskelig å frakte
mannskap og utstyr i en meter snø på Finnskogen. Så de
klarte ikke å gjøre så mye mer enn å okkupere en del
grenseområder rundt Glomma, og bet seg fast der, sier
Ottosen.
Danmark-Norge og Sverige sluttet fred i desember
1809. I mellomtiden hadde krigen gjort mye skade for
sivilbefolkningen. Soldatforlegninger førte med seg
sykdommer og epidemier av tyfus, tyfoidfeber og kolera
brøt ut og rammet også sivilbefolkningen, fortrinnsvis
på Østlandet hvor de fleste av soldatene lå forlagt.
– Det er umulig å finne konkrete tall på hvor mange
som døde i denne perioden, men det var trolig minst det
dobbelte eller tredobbelte enn vanlig, sier Ottosen.
NYTT ANGREP PÅ NORGE

Omtrent samtidig som at Sverige angrep Norge, ble
Finland, som den gangen tilhørte svenskene, angrepet av
Russland. Svenskene var sjanseløse og mistet Finland til
russerne. Da den svensk-russiske freden kom på plass i
1809, antydet Russland, som var alliert med DanmarkNorge, at Sverige kunne få Norge som kompensasjon,
og i 1812 ble dette et premiss for en allianse mellom
Sverige, Russland og Storbritannia. Danmark ble senere
tvunget til å gå med på dette da Sverige invaderte landet
i 1813. I januar 1814 så det ut som at løftet endelig
skulle bli formelt innfridd, da Kieltraktaten ble underskrevet og Norge avstått til kongen av Sverige. Men
dette ville ikke Norge godta. De ønsket selvstendighet.
Noen måneder senere var det samling på Eidsvoll, og en
ny grunnlov og en ny konge ble valgt. Sverige og deres
allierte mente Kieltraktaten trumfet dette, og de gikk på
ny til angrep på Norge 26. juli.
– Meningene om selvstendigheten var ulike i
befolkningen, og mange av soldatene deserterte. Likevel
møtte svenskene mer motstand enn de hadde regnet
med. Samlet sett kunne 115 859 mann bli stilt opp i
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krigen om det var behov for det. Det vil si 13 prosent av
den mannlige befolkningen. Denne informasjonen kan
vi finne i Riksarkivet, i Generalstabens Krigsarkiv. Avd. I.
XVI – Forskjellige saker. L0404 – Om armeens styrke
1801-14, herunder allmuevæpningen, borgervæpning og
kystvern. Til sammenligning var seks prosent av
befolkningen i Preussen, som var et virkelig militarisert
område, innrullert i det militære, sier Ottosen, og legger
til at Norge så seg slått av Sverige to uker inn i krigen
og valgte å gå inn i forhandlingene som resulterte i
unionen med Sverige.
BEVISST PÅ VERDENSSITUASJONEN

Sivilbefolkning visste mer enn man skulle tro om verdenssituasjonen og krigen landet deres var med i, ifølge Ottosen.
– Vi vet blant annet at den britiske blokaden lå så tett
opp mot land langs norskekysten at den var umulig å
ikke se mange steder. Britene gjennomførte i tillegg
flere raid for å «plage» lokalbefolkningen. Blant annet ble
deler av Hammerfest ødelagt i et slikt raid, sier Ottosen.
Rapporter om Hammerfest-raidet finner man blant
annet i Riksarkivet, i Regiments- og avdelingsarkiver. Sønnafjellske generalkommando. Serie Da – Innkomne brev. Vol.
L0046 – Fra Kommanderende General Nordenfjelds, G. F.
von Krogh 24. august 1807 – 7. oktober 1809. Krogh til
Prins Christian August 30. september 1809 med vedlegg.

KILDER TIL MILITÆRE OG SIVILBEFOLKNING
I NORGE UNDER NAPOLEONSKRIGENE
MILITÆRE KILDER

Det har tradisjonelt blitt laget mye arkivmateriale etter
kompanier og operative enheter i Norge, men problemet
er at mye av dette materialet har blitt ødelagt gjennom
årene, for eksempel i perioder med papirmangel. Men
noen mannskapsruller fra Napoleonskrigene kan finnes
både i Riksarkivet og statsarkivene. De militære arkivene
er ikke alltid like velordnede, så det er litt tilfeldig hva
som har havnet hvor.
Om du har en anelse om hvilket kompani din forfar
tilhørte, kan du dra til Riksarkivet og ta en kikk på
arkivene etter krigsbrigadene som ligger der. Der kan du
finne mye informasjon. For eksempel navn, fødselsdato
og dødsdato. Det kan også stå noe om dødsårsak, for
eksempel at vedkommende gikk gjennom isen og
druknet. Det er verdt å merke seg at disse arkivene
inneholder mer informasjon for årene 1808 og 1809
enn for 1814.
Kirkebøkene er på den andre siden en kilde som ikke
vil fortelle deg så mye om militært personell i
Napoleonskrigene. Avdøde fra militæret ble stort sett
begravd ute på slagmarkene eller ved forlegningene, ofte
i massegraver, og ble ikke registrert i kirkebøkene.
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Biskopen i Christiania klaget i 1809 attpåtil bittert over
at ikke engang grunnleggende kirkelige begravelsesritualer ble fulgt i forbindelse med slike feltbegravelser.
RETTSMATERIALE

De som har slekt i områdene som ble berørt av krigen
med Sverige, primært grenseområdene på Østlandet,
kan finne rettssaker i tingbøkene. Eksempler på saker
kan være bønder som går til erstatningssak etter å ha fått
ødelagt eiendommene sine i krigen eller mennesker
som blir anklaget for å løpe svenske ærender eller være
for vennlig innstilt mot svenskene, noe mange ble.
Rettsmaterialet er en ypperlig kilde for å komme tettere
inn på både personer og samfunn. Ofte har personer
kommet med veldig detaljerte vitnemål om sitt liv og
ulike hendelser, som kan skape bilder av både
personlighet og forholdet mellom personer i et område.
En del tingbøker ligger digitalisert på Digitalarkivet.
NORSKE PRISONFANGER I ENGLAND 1807-1814

Mellom 1807 og 1814 satt rundt 7000 dansk-norske
borgere i engelsk fangenskap. Liste over disse kan du
finne på Digitalarkivet.
MANNSKAPSRULL FRA SLEKT OG DATA SALTEN

Slekt og Data Salten har digitalisert mannskapsruller fra
Nordland for perioden 1806–1836. Disse kan kjøpes via
nettsiden til laget.
AMTMANNSARKIVENE

Her vil du finne mange klagebrev fra folk som var
misfornøyde med livssituasjonen de var satt i under
krigen. For eksempel bønder som klagde over at de
måtte innkvartere soldater og gi hestene deres halm.
Ofte kan brevet være underskrevet av mange personer.
Slike klager er gjerne vedlagt et skriv fra den fogd, prest
eller sorenskriver som bøndene først leverte klageskriftet
til. Noen få ganger kunne bønder sende klager direkte
til amtmannen. Disse arkivene ligger i statsarkivene.
SOLDATBREV

Dette er ikke en godt bevart og utbredt kilde i Norge,
i motsetning i mange andre land. Men noen brev kan finnes.
De som finnes, og ikke fremdeles er i privat eie, kan ligge i
arkiver med privat opphav (for eksempel Opplandsarkivet,
etc.) eller i Manuskriptsamlingen til Riksarkivet.
SVENSKE MILITÆRE ARKIVER

I Krigsarkivet i Stockholm, har de to svært velordnede
samlinger: Krigen 1808-09 og Krigen 1813-1814. Der
kan det finnes rapporter fra sivilsamfunnet i de norske
områdene svenskene tok kontroll over under Napoleonskrigen. Disse kan gi et innblikk i livsvilkår.
KILDE: Morten

Nordhagen Ottosen

AA

FØRSTE VERDENSKRIG
INN
A TEMA KRIG A UNDERTEMA

Nordmenn i
første verdenskrig
I år er det 100 år siden første verdenskrig sluttet. Norge forholdt seg nøytralt,
men likevel ble mellom 14 000 og 16 000 norskfødte menn og kvinner førstehånds vitner til denne blodige skyttergravskrigen som herjet Europa i fire år.
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Canadisk maskingeværlag i stilling ved Vimy i 1916.
LIBRARY AND ARCHIVES CANADA / WIKIMEDIA COMMONS
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Krigshelten Reidar Waaler, med flere av
utmerkelsene han ble tildelt under
krigen. Blant annet USAs høyeste
militære utmerkelse Congressional
Medal of Honour. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
«Rundt oss hadde vi soldater som skjøt i ett sett. Sårede hylte
og bar seg, noen ropte på Gud, andre svor og bante. Rundt oss
lå likene i forvridde stillinger strødd utover skogbunnen. Et og
annet lik var noenlunde helt, men mange lå med tarmer og
hjernemasse flytende omkring seg. Enkelte hadde fått hodet
skutt av, andre manglet armer og bein. Overalt ble det hylt og
grått, bedt og bannet, og over det hele lå kruttrøyken som en
klam, stinkende tåkedis».

Slik beskriver Hans Gjerde sitt første møte med skyttergravskrigen, som soldat i det amerikanske marineinfanteriet, under første verdenskrig.
I likhet med rundt 14 000 til 16 000 andre norskfødte
menn deltok han i denne fire år lange blodige krigen.
Da krigen brøt ut i 1914 befant hundretusenvis av
norskfødte personer seg i utlandet. Dette var fastboende
emigranter, midlertidige tilreisende og sjøfolk på land.
Disse befant seg blant annet i Storbritannia, Canada og
Australia.
MANGE TUSEN NORSKFØDTE VERVET SEG

Da krigen var et faktum, vervet mange av dem seg
frivillig til tjeneste. Noen hundretalls personer vervet
seg i tillegg i Frankrike, men også i Tyskland, som var
på den andre siden av konflikten.
I Canada og Australia, hvor henholdsvis 3000 og
5000 norskfødte vervet seg, hadde de ingen stående
hær og de var avhengig av frivillige. I Storbritannia og
Tyskland måtte du være statsborger for å verve deg til
hæren, mens Frankrike hadde Fremmedlegionen som
et tilbud til utenlandske frivillige. Hvorfor disse
nordmennene valgte å bli med i en krig som på mange
måter ikke var deres, finnes det flere grunner til.
– Noen meldte seg av eventyrlyst og visste ikke
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En operasjon på feltsykehuset Symont i Vierzy i Aisne.
Bildet er hentet fra militærlege Joakim Sveder Bangs arkiv,
som ligger hos Riksarkivet.

hva de gikk til. Andre hadde reist fra Norge som
arbeidsinnvandrere, og mistet jobben i sitt nye hjemland
da verdensøkonomien stoppet opp. En tredje gruppe
gjorde det for å få aksept og bli godtatt i sitt nye
hjemland. Under krigen vokste fremmedfrykten, og i
Canada er det kanskje ikke så stor forskjell mellom en
nordmann og en tysker, som på denne tiden var fienden.
Mange ville derfor bevise sin lojalitet. Vi vet også at
noen vervet seg av ideologiske årsaker, spesielt i
Tyskland. Dette var stor sett snakk om nordmenn med
tysk familiebakgrunn eller nordmenn som var veldig
tyskvennlige, sier historiker Ola Teige.
Sammen med Nik Brandal og Eirik Brazier gav han
i 2014 ut boken De ukjente krigerne. Nordmenn i første
verdenskrig. Ved hjelp av kilder fra flere deler av verden
kartla de en krigsinnsats som har vært lite belyst i Norge.
RUNDT 10 000 NORDMENN PÅ AMERIKANSK SIDE

Da USA gikk med i krigen i 1917, var det ikke lenger
bare av fri vilje nordmenn vervet seg.
– De innførte verneplikt for alle menn mellom 18 og
45 år, både for amerikanske statsborgere og de som ikke
var dette. Vi har funnet ut at det var rundt 40 000
norskfødte menn som ble registrert på vernepliktlistene.
Av disse regner vi med at rundt 10 000 ble sendt ut i
krig. De som ikke var amerikanske statsborgere kunne
komme seg ut av tjeneste, men det var gjerne en lang
og byråkratisk prosess. Vi har funnet eksempler på dem
som allerede var kommet til Frankrike da meldingen
om fritak kom, sier Teige.
Han legger til at de som prøvde å komme seg ut av
tjeneste, i tillegg risikerte å ikke kunne søke amerikansk
statsborgerskap og dermed måtte reise tilbake til Norge.

:

A TEMA KRIG A FØRSTE VERDENSKRIG

Det var dramatisk og et stort nederlag for mange
emigranter som hadde satset alt på et nytt liv i USA.
Likevel trosset rundt 2000 menn denne faren, og fikk
hjelp av den norske ambassaden i Washington til å
komme seg unna.
For dem som hadde vervet seg frivillig var det ingen
sjanse til å komme seg unna, selv ikke etter hjelp fra den
norske utenrikstjenesten. De hadde forpliktet seg til å
delta i aktiv tjeneste så lenge krigen varte.
–Vi ser at mange av dem vervet seg med stor entusiasme
og optimisme, men at denne forsvant da de kom ut i
tjeneste. Blant brevene vi har funnet i arkivene er det flere
som inneholder setningen «Mor, hjelp meg», sier Teige.
KVINNER DRO SOM SYKEPLEIERE

Blant dem som vervet seg frivillig, var det også rundt
500–600 norskfødte kvinner. De vervet seg primært
som sykepleiere, mange i Røde Kors. I motsetning til de
norske mennene,som ofte hadde arbeiderklassebakgrunn,
kom disse kvinnene gjerne fra middel- og overklassen.
– Det finnes ikke så mange personlige beretninger fra
mennene som deltok i krigen, men kvinnene var ofte
svært skriveføre og skrev i aviser eller utgav sine memoarer
etter krigen. Mye av dette materialet har vi brukt i boken
vår, sier Teige.
Han legger til at krigen på mange måter var en
frigjøringskamp for kvinner, en sjanse for dem å vise at de
kunne trå til på alle fronter når det virkelig trengtes. Dette
var også en medvirkende årsak til at kvinner i mange
europeiske land fikk stemmerett ganske raskt etter krigen.
FORENING FOR BEGGE SIDER

Den endelige sluttdatoen for første verdenskrig var 11.
november 1918. Rundt 20 prosent av soldatene kom
aldri hjem. Av nordmennene som overlevde var det noen
tusen som vendte tilbake til fødelandet, resten dro tilbake
til landene de emigrerte til før krigen. Med seg hadde de
med seg en krigspensjon for innsatsen de gjorde, men
ellers var det ikke så mange andre støtteordninger å
hente. Hvilken psykisk belastning en krig kunne ha på et
menneskesinn var det lite kunnskaper om, og ny
våpenteknologi førte til nye utfordringer for medisinfaget.
Blant annet ble giftgass for fullt tatt i bruk som et
våpen under denne krigen, og mange soldater døde av
lungeskader som følge av dette utover 20- og 30-tallet.
I deres begravelser dukket det ofte opp en krans fra
«Norske krigsveteraner 1914–1918».
– Elleve år etter krigen danner en gruppe veteraner
fra krigen denne foreningen, på Cafe Engbret i Oslo
den 26. november. Det som var unikt for foreningen var
at den samlet veteraner fra begge sider av krigen. Det
blir sagt at det ikke fantes noe lignende i resten av

verden. Vi vet at medlemmer av foreningen i hvert fall
på et tidspunkt hadde stått overfor hverandre på hver sin
side av fronten. Formålet med foreningen var å danne
en kameratslig krets og ikke trekke frem krigens
grusomheter, men fokusere på de tingene som var bra.
Det var kun de som hadde vært med i krigen som visste
hvordan det hadde vært, og de måtte derfor søke
sammen for å snakke om det. De møttes jevnlig i tiårene
som fulgte, sier Teige.
Han legger til at enkelte i foreningen senere gikk inn
i SS under neste verdenskrig, mens andre ble pasifister.
Å skjule opplevelsen fra krigen var en vei mange
veteraner valgte. I avisintervjuer er det en del tilbakevendte soldater som sier at de ikke ønsker å snakke om
det de hadde opplevd. Mange av dem holdt dette skjult
frem til sin død. Den siste gjenlevende norske veteranen
var trolig Henrik Johan Sommerschild. Han døde i
1990, 95 år gammel.

KILDER TIL DE SOM DELTOK I KRIGEN
FOLKETELLINGEN FRA 1910

Dette er den første folketellingen som inneholder
fødselsdato, noe som er nyttig når du skal gå videre til
andre kilder. Spesielt i utenlandske kilder der norske
navn kan være forandret. Soldatene i første verdenskrig
var i de fleste tilfeller unge da de deltok. Det betyr at
mange av nordmennene ennå ikke hadde rukket å
emigrere fra Norge i 1910.
AVISER

Dette har vært en av de aller viktigste kildene i arbeidet
med De ukjente krigerne. Nordmenn i første verdenskrig.
Avisene finner du mange av på Nasjonalbibliotekets
nettside. Krigen opptok norske aviser i stor grad og den
preget avisforsidene daglig. Lokalavisene viet også
spalteplass til det som foregikk, med lokale vinklinger
om folk fra området som deltok. Her finner vi både
dødsannonser og notiser, men mange aviser trykket også
brev som soldatene sendte hjem til sine kjente og kjære.
Avisene gikk bredt ut i hvem de skrev om. Både de som
var født og/eller oppvokst i Norge, og de som hadde
familie her, fikk spalteplass.
Når du søker i Nasjonalbibliotekets baser er det lurt å
søke bredt og sortere på år. Gode søkeord kan for eksempel
være «falt», «tysk tjeneste», «fransk tjeneste» og «frivillig».
Det er også verdt å sjekke ut norske aviser i utlandet,
og andre aviser som sokner til området der personen du
leter etter bodde i sitt nye hjemland.
ARKIVET ETTER NORDMANNS- FORBUNDET

Arkivet etter Nor dmanns-Forbundet ligger hos Migrasjonsmuseet i Stange. Det inneholder brev og rapporter fra
Nordmanns-Forbundet lokallag rundt om i hele verden,
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med deres reaksjoner på krigen og utfordringene
nordmenn møtte, revet mellom sin norske identitet og
lojalitet til sine nye hjemland.Videre inneholder arkivet en
verdifull avisklippsamling og forbundets tidsskrift, som er
en nyttig kilde til opplysninger om nordmenn rundt om i
verden under første verdenskrig, og i andre perioder.
ARKIVET ETTER UTENRIKSDEPARTEMENTET

Utenriksdepartementet hjalp alle, uansett hvor tynt båndet
til Norge var. I dette arkivet, som ligger i Riksarkivet,
finner du henvendelser fra familier som etterlyser sin sønn
eller bror. Noen av dem har ikke hørt fra han på mange år
og lurer på om vedkommende kan ha vervet seg, mens
andre vil ha informasjon om hvordan det går med han i
krigen. Her kan det av og til finnes brev.
Etter krigen finner du mange saker som angår
krigspensjon og saker der man ønsket å få avdøde soldater
hjem til Norge. Det var et tilbud etterlatte til soldater fra
den amerikanske hæren fikk.
Om du ønsker å reise for å kikke på dette arkivet, kan
du blant annet spørre etter et underarkiv med arkivnøkkelen
av 1906. Der vil du finne mye.
MEMOARER OG BØKER

Det ble utgitt noen memoarer og bøker fra soldater og
andre som deltok i krigen her i Norge, men det er ikke
mange.De fleste av dem ligger ute på Nasjonalbibliotekets
nettsider.
SJØMANNSRULLER

En del norske sjøfolk ble også rammet av første verdenskrig.
Disse kan du finne informasjon om i sjømannsrullene som
ligger på Digitalarkivet og på nettsiden Minnehallen.
KILDER I CANADA, NEW ZEALAND OG AUSTRALIA

I Canada, New Zealand og Australia er alle soldatmapper
fra første verdenskrig gjort søkbare på nettet. Disse finner
du hos henholdsvis Library and Archives Canada, Archives
New Zealand og National Archives of Australia.
Har du flaks kan du få mange detaljer om tjenestehistorien og helsen deres, samt brev fra etterlatte i noen
tilfeller. I de australske soldatmappene finner du også inngående beskrivelser av alle fysiske kjennetegn, som tatoveringer og lignende.
Bruker du informasjonen du finner i soldatmappene
om hvor vedkommende var til ulike tider, og kobler denne
opp mot mer generell historie om første verdenskrig kan
du få et tydelig bilde av hva de var med på og opplevde.
En verdifull nettkilde for dem som har australske soldater
er Australian War Memorial. Her er det lenker til flere
kilder om soldater, blant annet Røde Kors-rapporter om
enheter, savnede soldater og krigsfanger, bilder med mer.
Se awm.gov.au.
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Soldater i det 162. preussiske infanteriregiment «Lübeck» i
skyttergravene i Frankrike. Denne avdelingen tilhørte blant
annet den norske frivillige Lyder Ramstad. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
KILDER I STORBRITANNIA

På nettsidene til National Archives i Storbritannia er
tjenestepapirer fra første verdenskrig lagt ut, men dette
gjelder bare ti prosent av materiale som fantes. Resten
ble bombet og ødelagt under andre verdenskrig. Papirene
som ikke ble ødelagt, finnes også på Ancestry.
En annen nyttig kilde er Medal Cards. De er ganske
kortfattede, men hvis du har et navn, så går det her an å
få bekreftet tjeneste, finne avdeling og få vite medaljer
vedkommende fikk. Se nationalarchives.gov.uk/helpwith-your-research/research-guides/british-armymedal-index-cards-1914-1920
Videre har Commonwealth War Graves Commission
en database over alle krigsgraver med soldater fra det
britiske imperiet - Storbritannia med kolonier, Canada,
Australia, New Zealand. Fødested eller pårørende er i
noen tilfeller angitt. Men navn er det alltid.
KILDER I USA

I USA finnes det ikke et samlet arkiv over soldater som
deltok i første verdenskrig, da ansvaret for registrering og
verving av mannskap var et lokalt ansvar i hver delstat.
Men det finnes det vi kaller «draft cards», som alle
vernepliktige måtte fylle ut. Men ikke alle disse ble
innkalt til krigstjeneste. Kortene ligger på Ancestry. Der
finnes det også noen andre registre og arkiver knyttet til
første verdenskrig.
Se også American Battle Monuments Commission,
abmc.gov
KILDER I TYSKLAND

Tyske krigsgraver finner du hos Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge, se volksbund.de
KILDER I FRANKRIKE

Mémoire des hommes har en database med 1,3 millioner
soldater som falt for Frankrike, se memoiredeshommes.
sga.defense.gouv.fr/en/article.php?larub=78&titre
=world-war-i
KILDE: Ola Teige

AA
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Oldefar og

den store krigen
Krigsmedaljen i familieskuffen lå i fred og ro i mange tiår. Det ble sagt
at det var oldefar sin, men ingen visste helt utmerkelsens bakgrunn eller historie.
En dag ble medaljen snudd på høykant og inskripsjonen kom til syne:
«1013646 PTE.J.PEDERSEN.C.F.C». Denne koden ble første ledetråd
i en reise i oldefars livshistorie som jeg har hatt stor glede av.
A FRANK MARTON PEDERSEN

18. JUNI 1917, BROCKVILLE, ONOTARIO, CANADA

CANADISK SERVICE RECORD FRA 1. VERDENSKRIG

Kapasiteten til The New Theatre var sprengt, og flere
personer ble holdt igjen i inngangsdøren.Teatersalen var
praktfullt pyntet og åpningsmarsjen til 41th Regimental
Band skapte munter stemning fra første stund.
Programmet videre var rikt på både taler og musikk, og
jubel og applaus satt løs blant soldater og sivile tilskuere
underveis i festligheten. Avslutningsvis talte Major
Huntington fra 230th Forestry Battalion til forsamlingen.
Dette markerte en verdig slutt for rekruttoppholdet til
soldatene i salen. Til sangen «God Save The Men» ble
seremonien avsluttet, og forsamlingen, blant dem en
bergenser, gikk fornøyd ut i kveldsmørket (1).

Inskripsjonen C.F.C. på oldefars Victory Medal 2 står for
Canadian Forestry Corps. I motsetning til de fleste land som
deltok på alliert side i første verdenskrig, er det canadiske
militærarkivet fra denne perioden usedvanlig godt oppbevart. Undersøkelsene mine tok meg til Library and
Archives Canada. Jeg kontaktet arkivet og ba om innsyn
i oldefars militærjournal (service record). Senere, noen
hundrelapper fattigere, fikk jeg tilsendt et etterlengtet
vedlegg. Innholdet overgikk alle forventninger. Jeg fikk
nesten 40 sider med detaljert informasjon om oldefars
tid i 1. verdenskrig. Innrulleringen i Canada, testamentet,
helseundersøkelser, kompaniets bevegelser, medaljekort
og utbetalinger, alt samlet på ett sted. Til og med tatoveringene hans er beskrevet (3). Og det canadiske arkivet
hadde mer å by på. For ytterligere noen kroner fikk jeg
tilsendt journalene til selve kompaniet oldefar tilhørte.
Kompanijournalene inneholder daglige ordrer og
operasjonsstatus så lenge kompaniet var i aktiv tjeneste i
Frankrike. Sammen tegner disse dokumentene et levende
bilde av oldefars tjeneste i 1. verdenskrig.

VI TRENGER TØMMER FOR SVINGENDE!

Den store krigen raste i 1916. Vestfronten var preget av
langvarig stillstand og skyttergravskrig. I gjørmeinfernoet
meldte et nytt behov seg raskt: Tømmer. Tømmeret ble
brukt som armering og til provisoriske veier og landganger.
Grunnet redusert flåtetonnasje måtte tømmeret tilvirkes i
Frankrike, men franskmennene hadde mer enn nok med
å holde stand mot tyskerne. Britene var desperate etter
hjelp. Hvem kunne bistå? Svaret var åpenbart. I 1916 ba
britene om hjelp fra det landet i egne rekker, det britiske
samveldet, som hadde de dyktigste tømmerhoggerne
verden hadde sett: Canada1. Forespørselen ble sendt 15.
februar 1916. Canada svarte umiddelbart ja (2).
1 Canada hadde deltatt militært allerede fra 1914, men nå ventet det tilleggsoppgaver.Totalt rundt
17 000 soldater tjenestegjorde i CFC. Mot slutten av krigen ble noen av disse overført til
infanteriet.

TØMMERMENN I FRANKRIKE

Johannes Pedersen lot seg innrullere til tjeneste i Port
Arthur (Thunder Bay) den 4. juni 1917 etter åtte år som
sjømann på verdenshavene. Rekruttene ble raskt sendt
videre til treningsleiren i Brockville, Ontario. Oldefar
tilhørte det sjette og siste inntaket i dette området. En
2 Victory Medal er en britisk utmerkelse som ble tildelt personer som var i krigstjeneste i WW1.
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: Øverste del av oldefars innholdsrike canadiske service record fra WW1.

Denne siden gir mange opplysninger: Dato og sted for innrullering, navn og
adresse på nærmeste familie (mor), beskrivelse av overfarten fra Canada til
England og videre til Frankrike, innvilgelse av permisjon for å inngå ekteskap og tilhørende militære enheter under tjenestetiden i Frankrike (3).

uke etter avslutningsseremonien i teatret i Brockville
satt karene om bord i S/S Justicia på vei fra Nova Scotia
til Liverpool. I depotleiren Sunningdale ble mannskapet
tilordnet ulike kompanier og fikk ytterligere noen ukers
opplæring før avreisen til Le Havre, Frankrike.Tømmerhogst på fransk jord ventet mennene. Menig Pedersen
tilhørte 56th Company bestående av en major, en kaptein,
fire løytnanter og 165 menige. Kompaniet hadde base i
Gérardmer, sør i Lorraine, like bak frontlinjen i Vosgesfjellene nær grensen til Sveits (4).
Kompaniordrene inneholder en god del disiplinærsaker, men menig Pedersen har nok oppført seg bra i
leiren. Den eneste gangen han navngis under daglige
ordrer er da han innvilges permisjon for å gifte seg med
min franske oldemor den 6. april 1918 (se artikkel i Slekt
og Data nr. 3/2016). Det var flere soldater som giftet seg
med franske jenter, og dette må nok forstås som at
leirlivet tillot en del sosialisering med de lokale innbyggerne.
DET STORE SPØRSMÅLET

De mest interessante spørsmålene i slektsforskning
begynner ofte med «hvorfor». «Hvorfor»-spørsmål kan
sjelden besvares uten å sette seg inn i relevant historisk
kontekst. Hvorfor vervet en ung bergenser seg til
tjeneste i 1. verdenskrig i Canada av alle steder?
Johannes Pedersen reiste fra Duluth, Minnesota, til
Port Arthur, Onotario, med skipet S/S America den 4.
juni 1917. I grensepasseringsprotokollen går han under
navnet John Peterson, 25 år, født i Norge og fyrbøter av
yrke3. Videre opplyses det at han er amerikansk statsborger. I høyre marg er det videre protokollført følgende
på flere titalls menn:
These men enlisted in the Forestry Battalion under Maj.
Huntington and were transferred to headquarters at Brockville,
Ont (5).

Med andre ord: Oldefar var en av mange som ble
rekruttert til canadisk tømmerhogsttjeneste i USA. Hva
foregår her?
I april 1917 kom USA inn i 1. verdenskrig på alliert
side. USA prøvde innledningsvis å basere opprustningen
av hæren på frivillighet, men rekrutteringstempoet var
altfor lavt.Til slutt skar myndighetene gjennom, og den 18.
mai 1917 ble Selective Service Act of 1917, dvs. allmenn
verneplikt, innført. På starten av 1900-tallet gjaldt en totrinnsprosess for å bli amerikansk statsborger (naturalisering):
Initiell søknad (First Papers), ofte levert like etter ankomst
til landet, etterfulgt av ny søknad etter rundt fem års
3 Fireman var datidens engelske betegnelse på fyrbøter. Brannmann ble betegnet som fire fighter.
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opphold (Second Papers). Selv om man fylte ut First Papers
var man ikke forpliktet å fylle ut Second Papers dersom
man ombestemte seg. I innføringen av allmenn verneplikt
vurderte USA det nå som juridisk legitimt å kalle inn unge
menn som hadde levert First Papers til tjeneste, til tross for
at de rent formelt var utenlandske statsborgere (6). Over
natten gikk First Papers fra å være en risikofri forsikringspremie til å bli ensbetydende med potensiell innkalling til
den amerikanske hæren og deltagelse i 1. verdenskrig.
I innføringen av allmenn verneplikt ble det bestemt en
nasjonal registreringsdag med pliktig oppmøte for menn
i alderen 21–30 år. Datoen var 5. juni 1917, dagen etter at
oldefar registrerte seg som frivillig i det canadiske
tømmerhogstkorpset. Jeg tror ikke at dette er tilfeldig.
Med basis i beskrivelsen av det amerikanske statsborgerskapet som angitt i grenseovergangsprotokollen tror jeg at
oldefar hadde levert First Papers i USA4. Han oppsøkte
det canadiske tømmerhogstkorpset for å slippe unna den
amerikanske hæren. Canada var (og er fremdeles) en del
av det britiske samveldet, og dermed stoppet amerikansk
jurisdiksjon ved den canadiske grensen.
ARVEN ETTER OLDEFAR

Johannes Pedersen døde i Bergen i relativt ung alder i
mellomkrigsårene lenge før nålevende etterkommere ble
født. Den kollektive familiehukommelsen etter oldefar er
i beste fall tåkete. Litt jordisk gods har imidlertid gledelig
nok overlevd generasjonsskiftene. To krigsmedaljer og en
tysk Mauser-bajonett5 (suvenir) er blant de få tingene jeg
vet med sikkerhet har tilhørt han. Og når det gjelder
livshistorien hans er tiden i første verdenskrig upåklagelig
godt dokumentert for ettertiden.
AA
KILDER

1. Avisartikkel (18.06.1917), Said Farewell To 230th Soldiers, Evening Recorder,
Brockville, Onotario, Canada
2. Bird, Davis: The Canadian Forestry Corps; Its Inception, Development and
Achievements, HardPress Publishing, Miami, FL, USA, ISBN: 9781290695787
3. Library and Archives Canada, Service record for Pedersen, Johannes,
Canadian Expeditionary Force (CEF), RG 150, Accession 1992-93/166,
Box 7696 – 50, Regimental Number 1013646 (http://www.baclac.gc.ca/
eng/discover/military-heritage/first-world-war/personnel-records/Pages/
item.aspx?IdNumber=562807)
4. Library and Archives Canada, Daily Orders for No. 56 Company, Canadian
Forestry Corps (No. 6 District, Jura Group), RG 150, vol. 194 = 1917/08/31
– 1919/05/12
5. Library and Archives Canada, Border Entry, 1908-1918, Mikan Number:
134855, Microform: t-5496, s. 769 (http://www.collectionscanada.gc.ca/
microform-digitization/006003-119.01-e.php?q2=30&q3=2711&sqn=
769&tt=1713&PHPSESSID=pgu74hjaupu9qmj7ao9j21gtb3)
6. Brandal, Brazier, Teige (2014): De Ukjente Krigerne, Humanist Forlag,
Oslo, ISBN: 978-82-82820-93-6
4 Til tross for iherdig innsats har jeg enda ikke funnet oldefars First Papers som kan styrke denne
teorien. Problemet er at navnet hans. Jeg har lett gjennom hundrevis av naturaliseringspapirer
med varianter av John Peterson på Ancestry uten å finne oldefar.
5 Oldefar ble også tildelt British War Medal. Denne og bajonetten oppbevares av en annen del av
slekten.
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Nordmenn i den
spanske borgerkrigen
Den spanske borgerkrigen fant sted mellom 1936 og 1939. For mange
ble krigen et symbol på kampen mot fascismen, og mange tusen utenlandske borge
re vervet seg til de internasjonale brigadene. Også en del nordmenn.
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

FORBUDT Å VERVE SEG

Egentlig var det forbudt for nordmenn å verve seg til
Den spanske borgerkrigen. Frykten for at krigen skulle
spre seg, førte frem en internasjonal ikke-intervensjonspolitikk, der de fleste europeiske land la ned
forbud mot å føre inn våpen og soldater i krigen. Dette
ble opprettholdt av de fleste, bortsett fra Tyskland og
Italia, som var på Franco og opprørernes side i krigen.
Og av Sovjetunionen som var på regjer ingens side.

– At den lovlig valgte regjeringen ikke fikk så mye
hjelp synes mange nordmenn på venstresiden var blodig
urettferdig, og det kan ha vært en motivasjon for flere av
dem som vervet seg. Ellers var det deres politiske overbevisning og lovnader om å slåss mot fascistene som
gjorde at mange dro, sier Sæther, og legger til at forbudet
om å reise i mindre grad ble håndhevet her i Norge. De
som kom tilbake ble heller ikke straffeforfulgt.
Han forteller videre at de fleste av dem som vervet
seg nok ikke visste hvilket helvete de dro ned til.
– Det finnes noen brev fra krigen, som soldatene
sendte hjem. Problemet med dem er at veldig mange ble
sensurert og redigert med politisk formål. Disse brevene
er mest politisk babbel og fulle av propaganda. Men i de
brevene som ikke er sensurert, får vi et bedre inntrykk
av realiteten som ventet brigadistene. Likevel har vi ikke
funnet noen eksempler på folk som skriver at de ønsker
å dra hjem igjen og angrer på at de dro. Det er heller
ikke så rart, for de hadde reist for å sloss mot det som de
så på som den store frykten: fascismen.
RUNDT EN FJERDEDEL DØDE

På grunn av sin store kampmoral og overbevisning ble de
internasjonale brigadistene ofte sendt til de mest krevende
frontavsnittene. Dette til tross for at de fleste hadde lite erfa
ring fra krig og kamp og var dårlig utstyrt. I møte med en
motstander med massiv ildkraft, flere soldater og bedre ut
styr ble drapstallene høye blant de internasjonale frivillige.
– Av de rundt 200 nordmennene som dro ned regner vi
med at rundt 50 stykker av dem aldri kom hjem. Så høye
prosentvise tapstall var også vanlig blant de andre landene
som sendte utenlandske frivillige.
De som kom hjem fikk en storartet mottakelse, til tross
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– Vi har identifisert rundt 200 nordmenn som vervet seg
til borgerkrigen i Spania på regjeringens side. Jeg regner
med at tallet er noe høyere enn dette også, da ikke alle ble
registrert som nordmenn. I tillegg var det seks–syv stykker
som vervet seg på Francos side og noen som helsearbeide
re, sier Rolf Sæther. Sammen med Jo Stein Moen gav han
i 2010 ut boken Tusen dager. Norge og den spanske borgerkri
gen.
Han legger til at det også var mange norsk-amerikanere som vervet seg, da fra USA.
Så hvem var de som dro for å krige i en konflikt som
ikke angikk dem og deres land?
– Vervingen ble organisert av kommunistene i Norge,
og mange av dem som dro tilhørte det kommunistiske
partiet eller stod dette nær. I tillegg var det personer fra
andre deler av venstresiden. Det alle disse hadde til felles
var at de stort sett var vanlige arbeidsfolk. I andre land
hadde de frivillige ofte en bredere utdannelsesbakgrunn.
Når det gjaldt de som vervet seg til Francos side var det
te primært anti-kommunister og folk langt ute på høy
residen, med sterk sympati med opprørerne. Flere av
dem endte opp på Nasjonal samlings side da okkupasjonen av Norge kom i 1940, sier Sæther.

DEN SPANSKE BORGERKRIGEN A KRIG TEMA A

for at de hadde overdratt norsk lov og i henhold til denne
skulle straff eforfølges. Dette skjedde ikke. Senere fikk de fri
villige litt ulike skjebner.
– Mange av dem deltok senere i andre verdenskrig og
mistet livet. Da krigen var slutt og den kalde krigen startet,
hadde ikke lenger folk tillit til de som var igjen på grunn av
deres kommunistiske overbevisning - og de forsvant helt fra
søkelyset. I andre land hadde de sterke veteranforeninger, for
eksempel i USA og Sverige, men der var de også mange
flere. For at en slik forening skal eksistere, er man avhengig
av at noen leder den. Det hadde man ikke i Norge.

KILDER TIL DEN SPANSKE BORGERKRIGEN
OG DE SOM BLE BERØRT AV DENNE
KILDER I NORGE

Litteratur

Tusen dager. Norge og Den spanske borgerkrigen
I denne boken finnes det en masse informasjon og navneliste med noen nøkkeldata på de frivillige som forfatterne
har klart å kartlegge. Her er navn, fødselsår og hjemsted
nevnt. Om personen døde i krigen er ikke nevnt i listen.
Før Tusen dager. Norge og Den spanske borgerkrigen kom
ut var det bare utgitt et større bokverk om nordmenn i
den spanske borgerkrigen Arbeidere under våpen: Norske
frivillige i den spanske borgerkrig av Yngvar Ustvedt. Denne
ligger på Nasjonalbibliotekets nettsider og var med på å
legge grunnlaget for arbeidet med Tusen dager. Norge og
Den spanske borgerkrigen.
I tillegg til denne er det utgitt noen bøker om enkelt
personers innsats i krigen. Blant annet Pasaremos av Jon
Olav Myklebust og Ottar Årdal, som ligger på Nasjonal
biblioteket. Og Ved fronten. Gerda Grepp og den spanske
borgerkrigen av Elisabeth Vislie.
Aviser

Norske aviser skrev mye om borgerkrigen, så det kan
være verdt å ta en kikk på avisene som ligger ute på Na
sjonalbibliotekets nettsider for denne per ioden.
Masteroppgaver/Hovedfagsoppgaver

Det er skrevet flere gode masteroppgaver/hovedfagsoppgaver om den spanske borgerkrigen. Disse kan være
nyttige å ta en kikk på. Se også på kildelisten, den kan gi
en pekepinn på gode kilder du kan bruke.
Norske myndigheters reaksjoner på de frivillige og
::
det humanitære hjelpearbeidet i den spanske borgerkrigen - Gundersen, Kirsti Stray (2008)
Norges Røde Hjelp 1924-1937: NKP og forsøkene
::
på å etablere en frontorganisasjon i Norge - Andersen,
Ingr id Lillehagen (2005)
Utnevnelsen av en handelsrepresentant til Franco:
::
En studie av politiske interessegruppers aktivitet Brundtland, Arne Olav (1962)
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Norske
::

frivillige i den spanske borgerkrig. Norsk hu
manitær og militær hjelp til republikken 1936–1939
– Arve Kvaløy (1996)
De to første ligger digitaliserte på duo.uio.no.
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har flere interes
sante arkiver tilknyttet den spanske borgerkrigen.
Arkivet etter Frank Refsdal: Frank Refsdal gjorde på
::
1970-tallet intervjuer med 20 frivillige fra den spans
ke borgerkrigen. Han samlet også inn brev og infor
masjon fra kildene. Alt dette finnes i arkivet etter
Refsdal, som nå ligger hos Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek og hos Jo Stein Moe og Rolf Sæther.
Arkivet etter Komiteen for Spaniakjempernes minnes::
merke.
Arkivet etter Den norske hjelpekomité for Spania.
::
Arkivet etter Gerda Grepp.
::
Arkivet etter Einar Juul Pettersen.
::
Arkivet etter Arne Pettersen.
::
Ar
ki
vet et
ter Norsk Sjømannsforbund: Her fin
nes
::
det rettssaker angående krigsskadetillegg for fart på
Spania og Middelhavet.
Arkivet etter Landsorganisasjonen i Norge: Her finnes
::
det blant annet mater iale etter innsamlingsaksjoner til
Spania.
Arkivet etter Utenriksdepartementet (UD)

Dette arkivet ligger i Riksarkivet og inneholder rappor
ter fra den norske legasjonen i Spania og korrespondanse
mellom familien til norske brigadister og UD.
Nasjonalmatrikler fra Madrid 1936

Kilden ligger digitalisert på Slekt og Datas hjemmesider.
Her kan det finnes noe informasjon.
KILDER I UTLANDET

Centro de Estudios y Documentación
de las Brigadas Internaciones

Dette spanske senteret arbeidet med histor ien til de in
ternasjonale brigadene. På nettsiden brigadasinternacio
nales.uclm.es kan du blant annet få opp navnelister der
noen norske brigadister er nevnt. Mesteparten av infor
masjonen på nettsiden er på spansk, men ved å bruke
Google Translation får du med deg det viktigste.
Abraham Lincoln Brigade Archives

Blant de rundt 2800 amer ikanske frivillige i den spanske
borgerkrigen, var det noen norsk-amer ikanere. Dette
arkivet og deres nettsider er et godt utgangspunkt om
du forsker på dem.
AA
KILDER

• Tusen dager. Norge og Den spanske borgerkrigen
• Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

A TEMA KRIG A ANDRE VERDENSKRIG

Kampen om Norge
Det er 9. april 1940. Tyskland angriper Norge til lands, til vanns og fra
luften. De blir møtt av et land med svakt forsvar og til dels kaospreget mobilisering.
I de drøyt to månedene det tar før Norge kapitulerer blir rundt 57 000 nordmenn
mobilisert. Rundt 860 militære og over 300 sivile nordmenn mister livet.
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Norge har lange tradisjoner for verneplikt og det å ha en
stående mobiliseringshær. Men førstegangstjenesten har
tidvis vært mye kortere enn den er i dag. I månedene før
9. april er den for eksempel på 90 dager.
De rundt 100 000 mennene som stod på mobiliseringslistene til Forsvarets landstyrker denne aprildagen for 78
år siden hadde derfor til dels lite militær trening. Det var
også bare deler av styrken som ble mobilisert.
– Det er ulike meninger om hvorfor ikke flere ble
innkalt og hvorfor Norge var så dårlig forberedt. Noen
historikere mener utenriksminister Halvdan Koht og
regjeringen burde sett hva som kom, mens den andre
leiren mener de ikke hadde forutsetningen til å gjøre
det, sier Kurt Henrik Dalmo, doktorgradsstipendiat i
historie ved Universitetet i Tromsø.
MANGLENDE ETTERRETNINGSSYSTEM

Han viser til faktorer som at Norge manglet et operativt
etterretningssystem, og manglende samordning mellom
departementer og statsråder. Det var også en stor tro på
at den britiske marinen var i stand til å beskytte sjøterritoriene utenfor Norge.
Mange trodde i tillegg at tyskerne var på vei mot
Nederland og ikke Norge, da det kom melding om at
militære skip la ut fra tyske havner.
Da angrepet på Norge var et faktum, reagerte de
norske myndighetene raskt, selv om det i starten var
forvirring om hvordan mobiliseringen skulle skje. Dette
skulle få følger for tiden videre.
– Først ble det sendt ut en stille mobilisering pr. brev,
og ikke på radio. På grunn av den dels dårlige organiseringen og mobiliseringen, ble mange av de innkalte
soldatene forhindret i å melde seg til tjeneste da innkallingen først nådde dem. Noen steder var mobiliseringslagrene med utstyret de norske soldatene trengte allerede

i tyske hender eller bombet. Andre steder befant de
innkalte soldatene seg innenfor okkuperte territorier
og slapp ikke ut. Men mange kom seg likevel frem til
mobiliseringsplassene klare for kamp, sier Dalmo.
OVER 130 000 TYSKE SOLDATER

Den 9. april var det 11 000 tyske soldater i Norge. Fra
10. april til 15 juni kom det rundt 126 000 til. Motstanden
mot dem ble organisert ulikt fra kampområde til
kampområde.
– I Sør-Norge snakker vi om to deler: Det sentrale
Østlandet og dalførene, som ble kalt hovedfronten. Så
har vi områdene utenfor hovedfronten. Der måtte de
ulike divisjonene, altså enhetene soldatene var inndelt i,
i mange tilfeller ta sine egne vurderinger og hadde ikke
så mye støtte. Mange av soldatene overgav seg uten
motstand, og noen trakk seg inn i Sverige. Denne
manglende kampviljen fikk mange sjefer kritikk for i
Rapport fra den militære undersøkelseskommisjon av 1946,
sier Dalmo, og legger til at det er flere forskjellige
forklaringer på hvorfor dette skjedde. Et fellestrekk er
nok at avdelingene så situasjonen som håpløs.
I Nord-Norge angrep ikke tyskerne så mye lenger
nord enn Narvik i begynnelsen, og de norske styrkene
fikk dermed mer ro til å forberede seg på det som ventet
enn lenger sør i landet.
– I hele Nord-Norge bestod mannskapet av 15 000
mann. I området mellom Narvik og Tromsø befant
rundt 10 000 av dem seg. Selve kampavdelingen bestod
av 5000 mann. Fra og med 20. april fikk de også hjelp av
allierte styrker fra Frankrike, Polen og Storbritannia.
Disse hadde tidligere bistått i kampene i Sør-Norge, sier
Dalmo og legger til at dette samarbeidet ikke nødvendigvis gikk så knirkefritt. Storbritannia hadde nemlig
i stor grad en kolonimaktholdning mot Norge som
SLEKT OG DATA 2/2018 A 14
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rammet. Hvor detaljerte
rapportene er kan variere.
Noen av disse ligger også
i statsarkivene.
AVISER
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militærmakt. De
hadde ikke tiltro til
småstaten Norge og
landets evne til å forsvare seg.
På den andre siden bestod de britiske
styrkene av reservestyrker uten trening i klimaet vårt
og med manglende organisering.
I Sør-Norge kapitulerte de siste styrkene 5. mai, mens
Nord-Norge holdt ut frem til 9. juni. De drøyt to månedene
felttoget pågikk døde rundt 860 norske soldater.

HVORDAN FINNE INFORMASJON TIL DE SOM
DELTOK I KAMPENE OG SIVILBEFOLKNINGEN?
Om du vet hvilken militær divisjon vedkommende var
i, er det enkelt å finne informasjon. Om du bare vet
hvilket område vedkommende bodde i må du nøste litt
mer. Da må du først finne navnet på divisjonen for å
kunne lete videre. Et sted å oppsøke for å finne denne
informasjonen er ulike Facebook-grupper for militær
historie, for eksempel «WW2 fra Narvik til Kirkenes»
(Nord-Norge), «Norsk Krigshistorisk Forening» (norsk
krigshistorie fra 1563 til nå), «AndreVerdenskrig i NordNorge», «Norge i krig 1940–1945». Men her vil de ofte
bare vise til hvilket infanteriregiment eller bataljon som
kjempet i det området. Om den du leter etter var i en
støtteavdeling, for eksempel samband og ingeniør, må
du lete litt mer. Du kan også lete etter informasjon i 15
bindsverket Krigen i Norge 1940. Den har et bind for
hver del av landet der kampene pågikk. Disse bøkene
ligger på Nasjonalbibliotekets nettsider.
FORSVARETS KRIGSHISTORISKE AVDELING

Når du har divisjonen kan du oppsøke Riksarkivet og
arkivet Forsvarets krigshistoriske avdeling. Her finner du en
oversikt over alle landstyrker og noe av marinen, med
navnelister. For noen avdelinger ligger det flere navnelister, fra mobilisering, omorganisering og demobilisering.
Det finnes også mange rapporter fra både overgivelse og
annet. Men der er det ikke alltid nevnt navn. Skal du
finne noen som var i marinen bør du lete etter avdeling
(1.-3. sjøforsvarsdistrikt eller direkte på skip).
I arkivet etter Forsvarets krigshistoriske avdeling ligger
det også en del rapporter fra fylkesmennene, der
kommuner meldte hva som skjedde i deres område
under felttoget og hvordan samfunnet eventuelt ble
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Her kan det finnes noe
informasjon, men husk at
mange aviser kom under tysk
kontroll veldig raskt. De norske
avisene ville i tillegg holde
moralen oppe, så notiser om
falne og lignende vil du gjerne
ikke finne i disse.
VÅRE FALNE

Alle nordmenn som døde under krigen, minus de som
var i tysk tjeneste, vil du finne i databasen Våre Falne.
Den ligger på VGs nettsider. Informasjonen fra basen
kommer fra boken med samme navn.
BØKER OG TIDSSKRIFTER

Det er skrevet svært mange bøker og artikler om andre
verdenskrig og okkupasjonsdagene. For å få en oversikt
over hvilke artikler som finnes om temaet kan du bruke
søkebasen Norart fra Nasjonalbiblioteket. Den fanger opp
artikler som er skrevet i lokalhistoriske tidsskrift og bøker
med mer. Ellers finnes det også mange memoarbøker på
Nasjonalbiblioteket. For eksempel har de fleste regiment
som forsvarte Norge i 1940 skrevet ned sin historie.
MUSEER

Mange museer og samlinger har informasjon om denne
perioden av norsk historie liggende. Hva som finnes hvor
avhenger av museet. Det kan for eksempel være rapporter
og beretninger fra kampene, dagbøker og ulike typer
skrifter som kanskje ikke er så lett å få tak i andre steder,
som hovedfag-/mastergradsoppgaver.
AA
KILDE: Kurt

Henrik Dalmo

Z I HVILKEN KILDE KAN VI
FINNE DE SOM BLE INNRULLERT
FØR ANDRE VERDENSKRIG
BRØT UT?
Noe kan finnes i arkivet etter Vernepliktsverket (RAFA4740 Forsvaret, Vernepliktsverket) hos Riksarkivet.
Ifølge Arkivportalen.no er tidsrommet for dette
arkivet 1924–2003 og det er på 35 hyllemeter. Det kan
være et utgangspunkt.
Et annet alternativ er å søke i arkivene etter avdelingen som de tilhørte, det vil si divisjon eller regiment.
Dette kan være lagret i et statsarkiv.

A TEMA KRIG A ANDRE VERDENSKRIG

Motstandsbevegelsen
Under andre verdenskrig deltok flere titusen – i motstandskampen
mot den tyske okkupasjonsmakten. Hvem var de og hvilke kilder kan
vi finne dem i?
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Grovt sett kan man dele den norske motstandskampen
inn i to deler: den uorganiserte motstanden og den
organiserte motstandsbevegelsen. Vi begynner med den
uorganiserte, som også oppstod først.
– Da motstandskampen oppstod i Norge, var det ikke
først og fremst en motstand mot den tyske militære delen
av okkupasjonsmakten. Det var heller en ideologisk kamp
mot Quisling og Nasjonal Samling, som fra september
1940 hadde fått fullmakt fra Tyskland til å nazifisere det
norske samfunnet. Nye lover og forordninger som tilsidesatte borgerrettigheter og tradisjonelle rettsoppfatninger,
samt innføring av lovhjemlet fortrinnsrett for NSmedlemmer til offentlige stillinger, skapte protester og
raseri. Da NS ville nazifisere skoleverket gjennom å
etablere obligatoriske organisasjoner for elever og lærere,
la de seg ut mot den norske kirken. Denne holdningskampen fikk stor oppslutning i alle lag av befolkningen,
sier Frode Færøy, som er førsteamanuensis og arkivleder
ved Norges Hjemmefrontmuseum. Han har tidligere
skrevet doktoravhandling om motstandsbevegelsen og
i 2017 gav han ut boka Fiende eller forbundsfelle? om
hjemmefrontledelsen og London-regjeringens forhold til
den kommunistiske motstandsbevegelsen.
INGEN KONKRETE TALL

Han forteller at tusenvis av foreldre protesterte mot de
nye forordningene ved å sende brev til Kirke- og
undervisningsdepartementet og fortelle hva de mente
om at barna deres skulle nazifiseres gjennom skolen.
Denne motstanden kan vi blant annet finne dokumentasjon på i arkivet Kirke og undervisningsdepartementet 4.
Skolekontor M/Dc/10 hos Riksarkivet. Etter at rundt 93
prosent av alle prester gikk fra embetene sine i protest
mot okkupasjonsmyndighetene våren 1942, ble det
samlet inn penger slik at prestene i de enkelte menighetene skulle få lønn. Denne kampen finner vi dokumentasjon på i privatarkivet etter Sam Knutzen som
ligger i Riksarkivet.

Noe konkret tall på hvor stor del av befolkningen
som viste sin avsky mot okkupasjonsmyndighetene på
ulike måter, og på denne måten var med i den
uorganiserte motstandskampen, foreligger ikke.
– Noen som tidligere har forsøkt å anslå dette, har delt
den norske befolkningen i tre og uttalt at omkring ti
prosent var nazister, ti prosent var organiserte motstandere,
mens de resterende 80 prosent var mer eller mindre
nøytrale. Men dette mener jeg gir et feil bilde av situasjonen.
På den ene siden skulle folk overleve og måtte til en viss
grad forholde seg til okkupasjonsmyndighetene, men
samtidig tror jeg vi likevel kan si at 2/3 av befolkningen
støttet motstandskampen. Særlig mot slutten da folk så
hvor krigen bar og hvilket utfall den ville få, sier Færøy.
MILORG, KRETSEN OG KOORDINASJONSKOMITEEN

Innenfor den uorganiserte motstanden grodde det også
frem mer organiserte sivile og militære motstandsorganisasjoner. La oss først ta for oss Milorg, den militære
organisasjonen.
– Organisasjonen var delt opp i 22 ulike distrikter. Det
nordligste var i Troms. Men Milorg hadde også kontakter
i Finnmark som drev motstandsarbeid. Milorgs overordnede mål var å bygge en hemmelig hjemmehær som
skulle ha kapasitet til å støtte allierte invasjonsstyrker, sier
Færøy.
Den organiserte sivile motstanden ble ledet av de to
ledergruppene Koordinasjonskomiteen og Kretsen.
– Koordinasjonskomiteen var en sammenslutning av
illegale ledelser for yrkesgrupper, og særlige akademiske
yrkesgrupper. Etter hvert kom også fagbevegelsen med
LO i front inn i dette arbeidet. Kretsen var ledet av en
gruppe med samfunnstopper fra offentlig forvaltning og
næringsliv, og de klarte etter hvert å få kontakt med
regjeringen i London via Sverige, noe som åpnet for et
nærmere samarbeid om planleggingen av det sivile
overgangsstyret ved frigjøringen. Begge nettverkene
skaffet informasjon om okkupasjonsmyndighetene og
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Bildet er fra Grenskogen i
Sigdal og viser en mann fra
Milorg våren 1945. FOTO: LEIV AASEN/
NTBS KRIGSARKIV/RIKSARKIVET

Endel Milorg-karer fra Modum i Buskerud tar en rast i Eggedal
en av de siste dagene av okkupasjonen før de drar inn på fjellet
mellom Eggedal og Hallingdal for å hente våpen og utstyr som
var sluppet ned fra allierte fly og skjult under snøen.

holdt regjeringen i London informert om alt fra nye
veiprosjekter til hva som foregikk i de ulike nazifiserte
departementene.
Det var Milorg, Koordinasjonskomiteen og Kretsen
som sammen med den hemmelige politiledelsen utgjorde
det forente fellesskapet Hjemmefrontens ledelse (HL).
– Vi regner med at rundt 60–70 000 mennesker var
tilknyttet den organiserte motstandsbevegelsen i Norge,
av smått og stort. En stor del av motstandsbevegelsen
bestod av yngre menn, blant annet fra idrettsbevegelsen,
som tidlig var ute og tok avstand fra de tyske
okkupasjonsmaktene. Men det var også eldre menn og
kvinner med. I veldig mange tilfeller ble folk rekruttert
gjennom venner og kjente, sier Færøy.

KILDER TIL MOTSTANDSBEVEGELSEN

ARKIVER HOS NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM
Arkivet etter Hjemmefrontens historieinstitutt

Instituttet eksisterte i perioden 1945–1948, og formålet
deres var å samle inn mest mulig historiske kilder om
organisasjonene i motstandsbevegelsen og de som tilhørte denne.
I dette arkivet finner du blant annet materiale etter et
spørreskjema som ble sendt ut til de ulike Milorgdistriktene, der motstandsfolk ble bedt om å svare på
flere titalls spørsmål om motstandsarbeid, personlige
opplysninger og politisk tilhørighet før krigen. Akkurat
spørsmålet om partitilhørighet skapte mye harme, og
mange valgte å boikotte undersøkelsen. Likevel kom det
inn rundt 3000 besvarelser.
Det finnes også rapporter fra lokale avdelinger av
hjemmefronten, der man kan se hvordan motstandskampen artet seg i en by eller bygd.

innsats under krigen. Denne intervjusamlingen er en
verdifull kilde til informasjon om enkeltpersoner innenfor
etterretningstjenesten og flyktningorganisasjonene.
Privatarkiver

Norges Hjemmefrontmuseum har en rekke privatarkiver
etter personer fra motstandsbevegelsen. Mange av dem
er registrert på Arkivportalen.no, og en fullstendig
oversikt finnes på museets egne nettsider.
ARKIVER HOS RIKSARKIVET

Arkivet etter Statspolitiet

Statspolitiet, også kalt Stapo, var det norske motstykke til
det tyske Gestapo. Ofte kom de først inn i saker der
personer fra motstandsbevegelsen ble tatt, før Gestapo
tok over. Dette arkivet ligger på Riksarkivet.
Landssvikarkivene

Arkivene etter landssvikavdelingene ved de enkelte
politidistriktene, som er blitt allment tilgjengelig, inneholder mye spennende opplysninger om den organiserte
motstanden. Mange motstandsfolk som ble arrestert og
forhørt under okkupasjonsårene, avga forklaringer etter
frigjøringen i forbindelse med rettsoppgjøret mot medlemmer av det tyske Gestapo og det norske Stapo samt
deres angivere.
LITTERATUR

Rapporter fra den tyske sikkerhetshetstjenesten og det
tyske sikkerhetspolitiet om blant annet motstandsbevegelsen er gjengitt i den tyske kildeskriftsamlingen
Meldungen aus Norwegen (München 2008). Det er også
skrevet utallige bøker og artikler om motstandsbevegelsen.
Mange av dem finner du på Nasjonalbiblioteket nettsider.
KILDE: Frode

Færøy

Arkivet etter Hjemmestyrkenes distriktsorganisasjoner

Her finnes det kartotek over Milorg-medlemmer.
Arkivet etter Ragnar Ulstein

Ragnar Ulstein var SOE-agent og medlem av Kompani
Linge. Han har utgitt en rekke flere bøker om motstandsbevegelsen etter krigen. I forbindelse med dette arbeidet
intervjuet han rundt 1500 kvinner og menn om deres
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Z LES MER

Vil du lese mer om krigsseilere og kilder til dem?
I Slekt og Data 1/2017, som du finner på våre nettsider, hadde vi en stor artikkel om dette teamet.
Artikkelen ligger også ute på nettsiden vår.

AA
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Nordmenn i Sverige
under krigen
Rundt 60 000 nordmenn befant seg i Sverige i kortere eller
lengre perioder under andre verdenskrig. Hvordan kom de seg dit,
hvordan ble de møtt og hvilke kilder kan vi finne dem i?
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Under felttoget i Norge våren 1940 flyktet mellom
10 000 og 15 000 nordmenn over grensen til Sverige.
Etter 9. april var det kaos langs den norsk-svenske
grensen. Som nordmann trengte du ikke noe visum for
å komme inn i landet, det ble først innført noen måneder
senere. Det var derfor fritt frem å reise over, og hvor
mange som faktisk dro var er veldig usikkert. Det vi
derimot vet noe om er motivasjonen deres for å reise.
– Når det foregår krigsoperasjoner i et land, er det
naturlig at sivilbefolkningen flykter for å komme seg i
sikkerhet. Flesteparten av dem som dro over til Sverige i
denne perioden gjorde det av den grunnen. Nesten alle
dro hjem igjen i løpet av sommeren 1940, sier Ole
Kristian Grimnes. Han er professor emeritus i historie
ved Universitetet i Oslo og har jobbet med andre
verdenskrig i en årrekke.
Fra en norsk familieforlegning i Rättvik i Dalarne. FOTO: RIKSARKIVET

DRO GJENNOM SVERIGE FOR
Å KJEMPE I NORD-NoRGE

Noen hundre av disse tidlige flyktningene hadde andre
motivasjoner enn sikkerhet da de dro over grensen.
De brukte Sverige som en adkomstvei til Nord-Norge.
Der fortsatte kampene i vel en måned etter at krigen
i Sør-Norge var over, og en del unge menn ville verve
seg til kamp der. Så lenge kampene i Norge pågikk,
prøvde de svenske myndighetene, som var nøytrale i
krigen, å hindre denne typen trafikk. Det er derfor
naturlig at disse kampklare flyktningene ikke oppgav sin
egentlige motivasjon for grensepasseringen da de ankom
Sverige. Det vi vet om denne gruppen baserer seg derfor
primært på muntlige fortellinger fra ulike bøker. Det er
verdt å nevne at mange av disse mennene ikke kom
frem til stridssonene før Norge hadde kapitulert.
MELLOM 40–45 000 FLYKTNINGER

Fra høsten 1940 startet en ny flyktningstrøm, med gradvis flere flyktninger frem til 1945. I dette siste krigsåret
gikk rundt 2000 nordmenn over grensen hver måned,
og på slutten av krigen var det mellom 40 000 og 45 000
norske flyktninger i Sverige.
– I starten av krigen var flyktningene i de fleste
tilfeller unge menn som ville reise videre til Storbritannia
for å delta i krigen på alliert side. Etter hvert kom det
også familier. Mange dro fordi de var i fare i Norge, men
det var også en del som dro fordi de ønsket seg til et
samfunn med nok mat og uten blendingsgardiner. Det
norske mottaksapparatet i Sverige rapporterte om at det
ble flere og flere av dem utover krigen, folk de ikke så på
som reelle flyktninger i fare, sier Grimnes.
Noen av flyktningene kom fra Midt- og Nord-Norge,
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Norske flyktninger under andre verdenskrig ved grenserøys på vei mot Sverige. FOTO: RIKSARKIVET

hvor fluktrutene kunne være på flere dagsmarsjer over
fjell. Men flesteparten kom fra Østlandet, og gikk over
grensen i Østfold eller Hedmark. Flertallet dro trolig
på egen hånd uten å følge organiserte ruter med egne
flyktningloser.
HVOR RISIKABEL VAR EGENTLIG DENNE FLUKTEN?

– Mange av dem som flyktet følte at dette var veldig
dramatisk og farlig, men ser du på tallene over dem som
ble tatt var det ikke mange. I forhold til det store antall
flyktninger var tapene derfor små. 96 flyktninger døde
eller ble henrettet i fangenskap, ble skutt under flukt
eller omkom på veien til Sverige. 29 flyktningloser falt i
tjenesten, ble henrettet eller døde i fangenskap, og 55
hjelpere ble henrettet, døde i fangenskap eller ble drept
ved arrestasjonen. Med andre ord et samlet tap på 180.
I tillegg ble mange hundre flyktninger og hjelpere
arrestert og satt i fangenskap. Likevel utsatte de som
flyktet vestover over Nordsjøen til England seg for mye
større risiko. Der var det enklere å bli tatt, og været og
båtene var ofte dårlige. Tyskerne slo også hardere ned på
Englands-farten, sier Grimnes.
Han legger til at tyskerne aldri prioriterte å herme-
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tisere den svensk-norske grensen med tette vaktposter.
De satte nesten alle sine styrker langs kysten, i påvente av
en alliert invasjon de trodde kunne komme.
Iblant bestod troppene ved grensen av ikke-tyskere.
I noen tilfeller var de østerrikske soldater som ikke var
særlig motivert for å følge ordrene fra sine tyske overordnede. Det hendte derfor at en del grensesoldater så
mellom fingrene på det som skjedde om de oppdaget
flyktninger. De som klarte å komme seg over grensen,
ble møtt av svenske militærpatruljer eller tollbetjenter.
SKYSSET VIDERE TIL MOTTAKSAPPARAT

– Disse skysset flyktningene raskt videre til landsfiskalen
(lensmannen), hvor alle flyktninger ble avhørt og
registrert i en avhørsprotokoll. I avhøret ble de blant
annet spurt om hvorfor de hadde flyktet til Sverige.
Etter avhøret ble de utstyrt med en togbillett til det
norske mottakerapparatet drevet av norske myndigheter.
Først lå dette i Öreryd i Småland, men fra juni 1942
befant det seg i Kjesäter i Södermanland. I Jokkmokk
fantes det et mottaksapparat for samer. Hos mottaksapparatet ble flyktningene igjen avhørt, blant annet for
å sile ut nazister som hadde reist over grensen. 1460

:

Norske flyktninger på skogsarbed i Sverige. FOTO: RIKSARKIVET

Fra mottakssenteret for norske flyktninger i Kjesäter. FOTO: RIKSARKIVET

flyktninger ble avvist av norske myndigheter i Sverige
på grunn av unasjonal holdning. De ble overlatt til
svenskene som internerte de fleste eller begrenset deres
oppholdstillatelse til et bestemt distrikt, sier Grimnes.
Etter avhøret fikk de nye klær og ble sendt videre.
– Frem til 1944, ble flesteparten av mennene sendt på
skogsarbeid i regi av den svenske staten, om de ikke hadde
annet arbeid som ventet. Etter 1944 ble alle mannlige
flyktninger i verneplikt alder innrullert i de norske
polititroppene. Disse utgjorde rundt 17 000 menn. Der
fikk de en militær utdannelse, og en mindre del også
politiutdannelse. Disse mennene ble satt i tjeneste etter
frigjøringen av Norge, sier Grimnes, og legger til at det
blant annet også ble opprettet egne skoler for norske barn
og unge i Sverige i okkupasjonstiden.
Årsaken til at det ble kalt polititropper, var for å dysse
ned at dette var en militær utdannelse som ble gjennomført på svensk nøytral jord. Av de 17 000 forsvant rundt
2000 underveis i utdannelsen, halvparten fordi de ikke
var stridsdyktige og halvparten fordi de trøtnet på utdannelsen og i mange tilfeller dro hjem til Norge for å
slutte seg til hjemmefronten. Et ukjent antall av de
17 000 ble også innkalt til minst to hemmelige leire i
Sverige der de trente opp folk til å bli sabotører og
kommandosoldater.

Da krigen var over dro de fleste nordmennene hjem,
med unntak av noen tusen som hadde etablert seg i
Sverige på ulikt vis. For eksempel gjennom studier,
svensk kjæreste eller jobb. Om man ønsker å finne dem,
må man gå i svenske arkiver som arkivet etter SUK
(Statens Utlänningskommisjon) som finnes i Riksarkivet
Marieberg i Stockholm.

STORT SETT MOTTATT PÅ EN GOD MÅTE

Grimnes forteller at vi i etterkant kan si at nordmennene
stort sett ble mottatt på en bra måte av svenskene.
– Men det vil alltid oppstå noen friksjoner i slike
situasjoner og en del nordmenn hadde nok dårlige opplevelser under denne tiden. Spesielt gjaldt det de som
drev motstandsarbeid. De ville gjerne fortsette med
dette i Sverige, men siden landet var nøytralt i krigen ble
dette lenge slått hardt ned på. Spesielt gjaldt det i starten
av krigen, da den svenske nøytralitetspolitikken favoriserte Tyskland. Da risikerte du å få et opphold i svensk
fengsel om du drev motstandsarbeid. Senere snudde
politikken i alliert favør, og da ble det gradvis mer rom
for å drive motstandsarbeid, også med støtte av svenske
myndigheter.

KILDER TIL NORDMENN
I SVERIGE UNDER KRIGEN
KILDER I NORGE

Arkivet etter Den Kgl. Norske
Legasjons Flyktningskontor

Dette arkivet inneholder utrolig mange opplysninger
om de som var i Sverige under krigen. Alt fra avhør til
oversikt over de som fikk klær til opplysninger om
skolegang. Og mye mer. Arkivet ligger i Riksarkivet og
du kan se hva det inneholder på Arkivportalen.no
På Digitalarkivet finner du oversikt over alle flyktningene som kom.
Ministerialbøker for Det norske prestekontoret i Sverige under okkupasjonen

Disse kirkebøkene ligger ute på Digitalarkivet og inneholder informasjon om fødte, døpte og viede eksilnordmenn under krigen.
Fotografier

Riksarkivet har mange fotografier av nordmenn i
Sverige under krigen. Disse ligger ute i Riksarkivets
digitale fotosamling. Noe kan også finnes på Digitalt
Museum.
KILDER I SVERIGE

Arkivet etter Statens arbetsmarknadskommission Utlänningssektionen

I dette arkivet finnes det informasjon om arbeidstiltakene
som ble iverksatt for de norske flyktningene. Finnes i
Riksarkivet avdeling Marieberg.
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Arkivet etter Socialstyrelsen
– Avdelningen för utlänningsförläggningar

I dette arkivet finnes det blant annet opplysninger om
internering og interneringsleirer, opprettelsen av helseleire og politiforlegning, arbeids- og oppholdstillatelser
med mer. Arkivet finnes i Riksarkivet avdeling Marieberg.
Arkivet etter Statens Utlänningskommision (SUK)

I dette arkivet finnes det mye interessant om nordmenn i
Sverige under krigen. Her finnes kopier av rapporter fra
forhør landsfiskaler og andre grensemyndigheter gjorde
med norske flyktninger som kom etter visumplikten ble
innført i mai 1940. Det ligger også visumsøknader,
søknader om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse og utreise
med mer. Arkivet finnes i Riksarkivet avdeling Marieberg.
Arkivet etter landsfiskalene ligger i landsarkivene.
Arkivet etter Försvarsstaben: Interneringsdetaljen

I dette arkivet kan vi finne informasjon om nordmenn
som ble internert i 1940, hovedsakelig soldater som
flyktet over grensen etter 9. april. Arkivet oppbevares i
Krigsarkivet.
ARKIVMATERIALE KNYTTET TIL
DEM SOM BLE SVENSKE STATSBORGERE

Du kan bestille informasjon fra svenske statsborgerskapssaker fra det svenske Riksarkivet for et lite beløp.
Se riksarkivet.se/person-utlandsk-bakgrund

ARKIVMATERIALE FOR DE
SOM VAR I POLITISTYRKENE

Arkivet Reservepolitiet i Sverige ligger i Riksarkivet og inneholder informasjon for perioden 1943–1945. I Sverige
finnes informasjon om denne gruppen i arkivet etter
Harry Söderman, blant annet i et stort personellkartotek. Arkivet oppbevares i Riksarkivet avdeling
Marieberg.
LITTERATUR

Det er gitt ut en rekke bøker om dette temaet. Blant
annet Et flyktningesamfunn vokser frem. Nordmenn i Sverige
1940–1945 av Ole Kristian Grimnes. Denne ligger på
Nasjonalbibliotekets nettsider.
Källor till invandringens historia 1840-2000 av Lars
Hallberg, utgitt i 2017, er også et nyttig verk, samt
artikkelen «Norske flyktningen i Sverige» i antologien
Broderfolk i ufredstid (Red. Stig Ekman och Grimnes.
1991) av Tor Arne Barstad.
AA
KILDER

• Et flyktningesamfunn vokser frem. Nordmenn i Sverige 1940-1945 av Ole Kristian
Grimnes
• Lars Hallberg
• Anders Johanson
• Arkivverkets nettartikkel Hva gjorde bestefar under krigen?

Norske flyktninger på trappa utenfor mottakssenteret for flyktninger på Kjesäter. FOTO: RIKSARKIVET
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Nordmenn
i fangenskap
Over 44 000 nordmenn satt i tysk fangenskap under
andre verdenskrig, i leirer og fengsler spredt over hele Norge,
og i konsentrasjonsleirer, fengsler og tukthus i Europa.
A ARNE LANGÅS
A konservator NMF ved Falstadsenteret
A arne.langas@falstadsenteret.no

A THOMAS V. H. HAGEN
A forsker og dokumentasjonsansvarlig ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
A th@stiftelsen-arkivet.no

Fem fangeleirer i Norge var underlagt det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo/SD): Sydspissen/Krøkebærsletta i Troms,
Falstad i Nord-Trøndelag, Ulven/Espeland i Hordaland og
Grini i Akershus. I tillegg rådde tysk politi i Norge over en
rekke fengsler over hele landet. Berg fangeleir i Vestfold og
Bredtveit fengsel i Oslo var underlagt det norske NSregimet.
De tre konsentrasjonsleirene som hadde flest norske
fanger var Sachsenhausen i Tyskland, Auschwitz i Polen
og Natzweiler-Struthof i Frankrike. I tillegg til ulike
leirer havnet norske fanger i over hundre ulike fengsler
og tukthus utenfor Norge. Hamburg-Fuhlsbüttel var
tukthuset med flest norske fanger. Nordmenn som
havnet i tyske fengsler og tukthus hadde som regel fått
en dom i Norge eller Tyskland.
LIV OG DØD

Over 400 norske fanger ble henrettet av den tyske
okkupasjonsmakten, hvorav en fjerdedel uten dom. NS-

regimet gjeninnførte dødsstraff, og brukte den selv 16
ganger.
Om lag 9000 fanger ble sendt ut av landet og videre
til fengsler og leirer i tyskokkuperte områder. Av disse
døde 1400. Dødstallene var høyest blant den jødiske
minoriteten.
FANGENSKAP I EN GLOBAL KRIG

De fleste norske fanger satt i tysk fangenskap i Norge,
Tyskland og andre tyskokkuperte områder. Nordmenns
fangenskap var likevel ikke bare begrenset til Europa, og
heller ikke til bare tysk fangenskap. Flere hundre norske
sjøfolk var internert i franskkontrollert Vest-Afrika, og i
Asia var 800 nordmenn – sjøfolk, misjonærfamilier og
andre sivile – i japansk fangenskap.
FRA STED TIL STED

For svært mange fanger innebar fangetilværelsen å bli flyt
tet rundt fra sted til sted. Opplysninger i oversiktsverk kan
:
For mange fanger var sykehusopphold en del av
fangetilværelsen. På Kristiansand sykehus fantes et eget
område der en spesiell gruppe pasienter fikk tilsyn: fanger
som hadde vært i forhør på Arkivet. Bare noen få ansatte
visste om disse pasientene, og de var hele tida under streng
bevoktning. På bildet, som er tatt på en sykehusveranda i juli
1943, ses tre fanger på sykehuset som senere ble sendt til
Natzweiler: Ole Albert Lauen, Jon Klepp og Trygve Jensen.
Jensen døde i Natzweiler. Fotografiet ble tatt vare på av
søster Ingrid som var diakonisse på sykehuset under krigen.
KILDE: ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER
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Det fins svært få kjente fotografier av tysk virksomhet på Arkivet i krigsårene.
Dette bildet viser flaggstanga utenfor hovedinngangen, med utsikt nedover Vesterveien
mot sentrum av byen. Sipo brukte Arkivet som hovedkvarter og fengsel i Kristiansand
fra januar 1942 til mai 1945. KILDE: VESTAGDERMUSEET, VAFB-2015-2VK-022
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:

:

De individuelle
fangekortene gir
opplysninger om
arrestasjonsårsak
og videre fangenskap. 19 år gamle ble
Edin Mathisen
fra Drammen ble
arrestert for å ha
forsøkt å rømme fra
landet. Han kom til
Falstad fra Tromsø i
oktober 1944, og ble
overført til Grini på
nyåret 1945.

KILDE: RIKS
ARKIVET,
RAFA-596
9/FC/L00
008

her være ganske misvisende. Bak opplysningen om at en
fange «satt» på Grini eller i Sachsenhausen, kan det ofte
skjule seg mange kortere opphold ved ulike utekomman
doer og satelittleirer som hørte inn under hovedleiren.
SKRIFTLIGE PRIMÆRKILDER

Vi må gå ut fra at store mengder protokoller og doku
menter som gjaldt fanger ble tilintetgjort i maidagene i
1945. Til tross for dette fins det et forholdsvis rikholdig
kildemater iale i norske arkiver om nordmenn i fangen
skap. Det meste vil være å finne i Riksarkivet i Oslo, i
arkivet etter Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des
SD (RAFA-5969). Her fins bl.a. registre fra Møllergata
19, Grini, Ulven, Espeland og Falstad, men også kopi av
kartotek fra Hamburg-Fuhlsbüttel. Noen kartotek og
fangeprotokoller fins også i arkivene etter andre arkiv

skapere, som f.eks. Statspolitiet (Riksarkivet),Trondheim
kretsfengsel (Statsarkivet i Trondheim) og Troms politi
kammer (Statsarkivet i Tromsø).
Med unntak av noen skannede ser ier med protokol
ler og kartotekkort på Dig italarkivet, er mater ialet i
liten grad tilgjengeliggjort andre steder enn på arkive
nes lesesaler. Det er utg itt flere samleoversikter, med
Norsk fangeleksikon – Grinifangene fra 1946 som det før
ste.
BOKA «NORDMENN I FANGENSKAP»

Den mest komplette oversikten over norske fanger
under 2. verdenskrig er verket Nordmenn i fangenskap
som utkom første gang i 1995. Boka ble utgitt i ny og
utvidet utgave i 2004.
Initiativet til prosjektet Nordmenn i fangenskap ble tatt

Z ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER
Inntil 1. februar 2018 kjent som Stiftelsen Arkivet. Opprettet i 2001. Lokalisert i den tidligere statsarkivbygningen i Kristiansand
som det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo) brukte som hovedkvarter, fengsel og forhørssenter 1942–1945. Over tre hundre av fangene
på Arkivet ble utsatt for grov tortur. To døde som direkte følge av dette. På Arkivet satt det fanger av minst ni ulike nasjonaliteter.
Flere av disse ble senere henrettet. Sipo i Kristiansand utførte rundt 50 henrettelser. Med denne historien som bakteppe driver
ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i dag undervisning, forskning, dokumentasjon, museum og allmenn formidling.
Se http://stiftelsen-arkivet.no/
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KILDER I MUSEER OG I PRIVAT EIE

Flere detaljer om fangenskap sett fra fangens eget ståsted
får man gjennom intervjuer eller skrevne beretninger.
Flere museer og historielag har bygd opp større
samlinger med intervjuer, men disse er i liten grad tilgjengelige på nett. Beretninger er ofte skrevet i forbindelse med innsamling av minnemateriale, som
artikler til lokalhistoriske årbøker eller som egne
publikasjoner. De første utkom alt i 1945, som f.eks.
William Markussens Fra Falstad til Grini og Per Foss’ Av
nød til seir – Blad av Grini fangeleirs historie.
Mange av de personlige kildene kan også finnes i
private hender. Dette gjelder særlig primærkilder som
To sider fra ei notisbok som har tilhørt fangen Frank Storm
Johansen, opprinnelig fra Oslo. Han har ført opp de stedene
han satt i fangenskap, fra arrestasjon 10. september 1942,
til han nådde friheten i Sverige 1. mai 1945. Som første
«fengsel» fører han opp gjestgiveriet Majastua i Nordland,
hvor fangene i hans gruppe ble holdt før de ble fraktet til
Falstad. KILDE: FALSTADSENTERET
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knytter seg til fangene selv, som brev, dagbøker og
minnebøker, men også gjenstander med inskripsjoner.
I noen tilfeller er slikt materiale avlevert til arkivinstitusjoner eller museer, men mye befinner seg fortsatt
i privat eie, kanskje lagt vekk i et kott eller på et loft for
mange tiår siden.
VANSKELIGE DEFINISJONER

Hva var «en fange»? Som nevnt ovenfor satte Nordmenn
i fangenskap tre døgn eller 72 timer som nedre grense. De
som satt kortere tid var ikke «fanger», men «arrestanter».
Deltakelse i organisert sivil eller militær motstand og
ulike former for hverdagsmotstand var de vanligste
årsakene til at folk ble arrestert. Gisler og sikringsfanger
var en annen stor fangekategori. En del personer ble
også fengslet som følge av blind tysk terror.
En annen sentral avgrensning ble foretatt i utarbeidelsen av Nordmenn i fangenskap. Det ble bestemt at
kun «politisk» fangenskap skulle telle. De som ble arrestert
på grunn av kriminelle forhold ble utelatt, og det samme
ble fanger som hadde arbeidet for tysk politi, som var
NS-medlemmer eller som ble dømt for landssvik etter
krigen. Disse valgene er forståelige ut fra hva som var
konteksten for dette arbeidet den gang. I dag mener vi at
tida er inne for å inkludere navnene på alle personer som
faktisk tilbrakte tid i fangenskap, uansett årsak.
ET DIGITALT MINNESMERKE

I dag fins det ikke noe digitalt arkiv over nordmenn i
fangenskap mellom 1940–1945 som er åpent tilgjengelig.
DetteønskerARKIVETfreds-ogmenneskerettighetssenter
:

i 1987 av Den illegale presses forening 1940–45,
Foreningen av politiske fanger 1940–45 og Krigsinvalideforbundet. Ei prosjektgruppe med tidligere fange
Kristian Ottosen som leder gikk gjennom det
kildematerialet som var tilgjengelig, og fikk dette
dataregistrert. Denne databasen er senere avlevert til
Riksarkivet, men er foreløpig ikke publisert. Det ble
satt noen kriterier for at personen skulle tas med i boka,
bl.a. at fangenskapet måtte vare i minst tre døgn. Andre
utgave av boka inneholder 44 000 navn.
Boka gir de grunnleggende opplysningene om
fangenskapet, men primærkildene vil i de fleste tilfellene
gi flere opplysninger enn det som er tatt med i boka.
Hvorfor var vedkommende arrestert? Kan det sies noe
om fengslingsforholdene? Med litt flere opplysninger
melder det seg nye spørsmål om situasjonen: Hva var
egentlig «Aktion Seehund» i Namdalen eller «Sache
Molde» i Molde, og hvem andre var tatt i samme sak?

Fangeleiren på Falstad sett fra sørvest på etterjulsvinteren
i 1944. Hovedbygningen, det hvite bygget midt i bildet, ble
bygd for Falstad skolehjem på 1920-tallet, og tatt i bruk som
fangeleir høsten 1941. De to fangebrakkene i forgrunnen
ble reist i 1943. UKJENT FOTOGRAF. KILDE: FALSTADSENTERET
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og Falstadsenteret å gjøre noe med. Prosjektet «Norsk
digitalt fangearkiv» skal sørge for at opplysninger om
personer som ble holdt i fangenskap under andre
verdenskrig er åpent tilgjengelige. Et digitalt fangearkiv
gir muligheter for å sammenstille opplysninger og
visualisere sammenhenger på nye måter. Det er en
ambisjon at prosjektet skal utvikle og formidle ny
kunnskap om norsk og transnasjonal fangehistorie.
LEIRER OG FENGSLER I NORGE OG UTLANDET

I tillegg til å gi kunnskap om hvem fangene var, skal det
digitale fangearkivet gi kunnskap om de stedene fangene
passerte. En viktig målsetting med det digitale fangearkivet er å dokumentere og visualisere den enkelte
fanges ferd.
Publikumssiden i det digitale fangeregisteret vil, etter
mønster av krigsseilerregisteret.no, inneholde en egen
side for hver enkelt fange, en egen side for hvert enkelt
fangested, og dessuten arkivsider med oversikt over alle
registrerte fanger og fangesteder og med mulighet for å
foreta søk på tvers av disse. Siden for hver enkelt fange kan
inneholde biografiske opplysninger, portrettbilde og opplysninger om arrestasjon, fangenskap og dato for hjemkomst. Til opplysningene vil det bli knyttet åpne kildehenvisninger og ev. kildekritiske kommentarer. Det vil være
muligheter for å laste opp dokumenter og fotografier.

EN LEVENDE KUNNSKAPSBASE

Første fase blir å inkludere de ca. 44 000 nordmenn som
satt minst tre døgn i fangenskap, men basen bygges opp
slik at vi på sikt kan inkludere også norske arrestanter
som satt kortere tid og – ikke minst – utenlandske fanger
som satt i fangenskap i Norge.
Metodikken vil være å tilgjengeliggjøre opplysninger
basert på foreliggende oversiktsverk, gjennomgang av
primærkilder i norske og utenlandske arkiver, supplering
basert på kontakt med gjenlevende og etterkommere, og
kontinuerlig kvalitetssikring.
Målet er at første slipp av det digitale fangearkivet
skal lanseres i tilknytning til 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Norge etter tysk okkupasjon i mai 2020.
Prosjektet er ennå ikke finansiert, men vi håper og tror
at det vil være stor interesse for å få dette til. Det er på
høy tid at et norsk digitalt fangearkiv blir tilgjengelig for
det norske folk.
KILDER

1945», hentet 2.5.2018 fra http://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/
artikler/1758-nordmenn-i-fangenskap-1940-1945.html

Z FALSTADSENTERET

:

Elleve falstadfanger på utekommando ved gården Uthaugan
på Ekne. De venter på havregrøten som gårdkona Bothild
Vodahl serverte hver dag de passerte. På fangedraktene
ser vi merker som viste hvilke kategorier fangene tilhørte.
De som er merket ‘Y’ var tatt som gisler, de som har ‘T’ var
arrestert som kommunister. UKJENT FOTOGRAF. KILDE: FALSTADSENTERET

AA

• Nordmenn i fangenskap 1940–1945: Alfabetisk register med innledning av
Kristian Ottosen, 2. utg., Oslo 2004
• Norgeshistorie.no, Thomas V.H. Hagen, «Nordmenn i fangenskap 1940–

Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert i 2000 som
et nasjonalt minnested og senter for menneskerettigheter. Siden 2006 har senteret hatt sine lokaler
i det som i 1941–1945 var hovedbygningen i SS
Strafgefangenenlager Falstad på Ekne i Trøndelag.
Med ca. 4200 fanger fra mer enn 15 land, var dette en
av de største leirene i Norge i krigsårene. Omkring 200
personer ble i 1942–1943 henrettet i Falstadskogen,
en kilometer sør for leirområdet. Falstadsenterets
hovedvirksomhet er å drive opplæring og dokumentasjon knyttet til fangehistorie fra andre verdenskrig, og å
fremme kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, særlig rettet mot barn og unge.
Se http://falstadsenteret.no/

Z LES MER

Vil du lese mer om nordmenn
som ble rammet av holocaust?
I Slekt og Data 1-2018 kan du lese mer om jøder
og norske rom, og kilder du kan bruke for å forske på
disse minoritetene. Du finner også artiklene på
vår nettside.
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Frontkjempere

Vidkun Quisling
hos norske frivillige på
Østfronten. FOTO: RIKSARKIVET
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Rundt 4500 norske menn
vervet seg til tysk militærtjeneste
under krigen. Hvem var de, hvorfor ver
vet de seg og hvilke kilder kan
vi finne dem i?
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

– Det er veldig vanskelig å gi et helt presist tall på hvor
man
ge front
kjem
pe
re det var. Men gjen
nom forskningen min har jeg kommet frem til at det må ha vært
rundt 4500 nordmenn som ble tatt opp i Waffen-SS eller
Wehrmacwht. Det er et lavere tall enn mange har ope
rert med før, sier Sigurd Sørlie. Han er historiker og
ansatt ved Institutt for forsvarsstudier i Oslo. Han har
tidligere skrevet doktorgrad om frontkjemperne og gav
i 2015 ut boken Solkors eller hakekors.
MISLYKKET VERVING AV FRIVILLIGE

Frontkjemperne utgjorde rundt 0,15 prosent av den
samlede norske befolkningen. I et okkupert land med
en svært styrt og ensidig medievirkelighet, og der de
som vervet seg ble lovet både maktposisjoner og goder,
kan dette fremstå som et lavt tall.
– Det er ikke tvil om at både Nasjonal Samling og SS
betraktet vervekampanjene de gjorde som mislykkede.
De fikk aldr i så mange frivillige som de håpet på.
Flesteparten av de nordmennene som endte opp med
å verve seg, ble innrullert i Waffen-SS og sendt for å
kjempe på Østfronten. Det store flertallet havnet i avde
lingene SS-Regiment Norge, SS-Division Wiking, SSskijegerbataljon Norge og Den norske legion.
80 PROSENT VAR MEDLEM I NASJONAL SAMLING

Men hva vet vi egentlig om bakgrunnen til disse men
nene?
– Aldersmessig var de ikke så unge som mange lenge
har hevdet. Gjennomsnittet var 24 og et halvt år, men
det må tas med i betraktning at noen eldre of
fiserer
trakk opp snittet en god del. Det fantes også dem som
var svært unge, helt ned til 15–16 år. De kom fra alle
sosiale lag, men undersøkelser som har blitt gjort tyder
på at fleste tilhørte middelklassen. Det geografiske tyng
depunktet lå i Oslofjordområdet, Indre Østlandet og
Trøndelag. I Nord-Norge var rekrutter ingen var iabel,
og klart minst vel
lyk
ket var den på Sør
lan
det og
Vestlandet. Minst 80 pro
sent av front
kjem
per
ne var
medlem i Nasjonal Samling, og mitt klare inntrykk er
at frontkjemperne var en politisk bevisst gruppe, sier
Sørlie.
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SAMMENSATT MOTIVASJON

Lenge har det vært usikkerhet rundt motivasjonen
frontkjemperne hadde for å verve seg.
– Mange har i etterkant av krigen oppgitt grunner som
de trodde ville få størst mulig forståelse. Som at de var mot
kommunismen, hadde sympati med Finland og ville sikre
at Norge fikk en sterk stilling i det de mente ville bli et
tyskdominert Europa. Min konklusjon er at disse motivene som re
gel ble kom
bi
nert med sym
pa
ti
er med
Quisling og Nazi-Tyskland, selv om forholdet til sistnevn
te gjerne var preget av en viss ambivalens, da frontkjem
perne generelt så med motvilje på at Norge var blitt ok
kupert.
DELTOK I KRIGSFORBRYTELSER

Det var lenge også knyttet usikkerhet til hva de norske
frontkjemperne så og gjorde mens de var i tysk tjeneste.
På den ene siden har en hatt frontkjempernes egne his
tor ier om at de ikke kjente til krigsforbrytelser som ble
begått. På den andre siden har man hatt forskning, som
gradvis har avdekket at deres fremstilling av histor ien
ikke nødvendigvis har vært i samsvar med virkeligheten.
Trolig var norske frontkjempere vitne til, og deltakere i,
både drap på sivile og inhuman behandling av fanger.
En del var også vakter i konsentrasjons- og fangeleirer i
per ioder, ifølge Sørlie.
– De har åpenbart hatt sterkt behov for å tilsløre rea
litetene. Det er en forståelig psykologisk mekanisme.
Under krigen skjedde det ting som var så grusomme at
de ville være umulig å forsvare i ettertid. Man kan også
til dels si at frontkjemperne i liten grad hadde forutsetningene til å forutse hva de kom til å bli viklet inn i
da de vervet seg. Men gradvis har de nok i større og
større grad skjønt hvilket system de var blitt en del av.
In
gen nors
ke front
kjem
pe
re ble straffet for krigsforbrytelser på Østfronten i rettsoppgjøret etter andre
verdenskrig. I følge Sørlie er ikke det veldig rart, om
man ser ting i datidens lys.
– I noen få tilfeller var den typen forbrytelser med i
tiltalen her i Norge, men det var i realiteten helt umulig
å føre bevis for hva som faktisk hadde skjedd. Inntrykket
mitt er at det heller ikke var noe man la vekt på, noe
som ikke er så merkelig i et rettsoppgjør der ti tusener
skulle dømmes i løpet av en kort per iode. Med det pres
set som da ble lagt på politi og rettsapparat, var det be
grenset hvor dypt de kunne gå inn i dette. Fokuset lå på
hva front
kjem
per
ne had
de gjort i Norge og forbrytelser de eventuelt hadde begått her.
SKOGSARBEID, MEN OGSÅ UTDANNING

Strafferammen lå i snitt på tre og et halvt års fengsel for
dem som ble dømt utelukkende for å ha vært front

:
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To norske frontkjempere i Den norske legion forhører
russiske krigsfanger 21. juni 1942. FOTO: DEUTSCHES BUNDERSARCHIV

kjempere. Men ofte fikk de tilleggsstraffer for blant an
net NS-medlemskap. Noen ble også straffet for å ha vært
med i grense- eller statspoliti, vært involvert i tortur eller
drap eller for angiver i. Blant annet.
– Straffen ble sonet mange steder i landet, og i de fles
te tilfeller i form av tvangsarbeid. Dette var ofte skogsar
beid og jordbruksarbeid. Men det fantes også en tanke
om at de som ble straffet skulle tilbake til samfunnet
etter endt soning, og på Gulskogen tvangsarbeidsleir
fikk fangene mulighet til å ta ulike fagbrev. Det finnes
mange histor ier om de som ble utstøtt og sjikanert i lang
tid etter de var ferdig med soningen, men det finnes også
histor ier om de som ikke møtte noen negative reaksjo
ner i det hele tatt, sier Sørlie.
Noen slapp å sone fordi de allerede hadde sittet i fan
genskap i andre land. Rundt 800 hadde også dødd un
derveis i krigen.

KILDER TIL FRONTKJEMPERE
RIKSARKIVET

Landssvikarkivet

Om du tror at en av dine slektninger var frontkjemper,
kan du oppsøke landssvikarkivet på Riksarkivet. For å få
tak i informasjon fra dette, må du ta kontakt med Riksarkivet på e-post i god tid før du reiser dit. De aller fles
te frontkjempere som overlevde fikk en sak mot seg i
rettsoppgjøret etter krigen og vil finnes i dette arkivet.
Omfanget av sakene vil var iere veldig, men en domsavsigelse og et avhør vil nesten alltid finnes. Noen av
saksmappene kan også inneholde avhør av andre som
forteller om personen, medlemspapirer, of
fisielle doku
men
ter, and
re sa
ker som per
so
nen er in
vol
vert i og
annet generelt etterforskningsmater iale. Les mer dette
arkivet i en egen artikkel i bladet.
NS Generalsekretariat

Her finnes arkivet etter Frontkjemperkontoret, som
igjen inneholder underarkiver etter Frontkjemperregisteret og Frontkjemperskolen i Kviteseid.
Privatarkiver

I Riksarkivet finnes det privatarkiver etter flere front-

Norske frontkjempere i Waffen-SS-enheten
Den norske legion (SS-Freiwilligen-Legion Norwegen) i
Russland sommeren 1942. FOTO: DEUTSCHES BUNDERSARCHIV

kjempere og folk som samlet informasjon om dem. Her
kan det fin
nes in
for
ma
sjon om både dem og and
re
frontkjempere med mer, og mater iale som spenner fra
avisutklipp til dagbøker.
Noen relevante privatarkiver:
Knut Baardseth
::
Finn H. Kjelstrup
::
Rolf Ingebrigtsen (Alfa bibliotek)
::
Ole E. Rømcke
::
AVISER OG ANDRE PUBLIKASJONER

Da norske aviser ble nazifisert under andre verdenskrig,
vil du finne informasjon om frontkjempere i ulike avi
ser. Noen skrev for eksempel «brev» hjem til bygda. Det
kan også finnes nekrologer med mer.
Nasjonal Samling gav også ut en rekke publikasjoner
der frontkjemperne kan være nevnt. Dette gjaldt både på
riksplan, men også i de mer lokale gruppene. Nasjonalbib
lioteket har slikt materiale, men noe kan også finnes i
Riksarkivet. Eksempler på disse publikasjonene er Fritt
Folk, Germaneren og Hirdmannen.
STIFTELSEN NORSK OKKUPASJONSHISTORIE

Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistor ie (tidligere Institutt
for norsk okkupasjonshistor ie) ble stiftet etter krigen av
tidligere NS-medlemmer. De utgav blant annet avisen
Folk og Land frem til 2003. I deres søkbare database fin
nes det over 90 000 dokumenter som er samlet inn om
tidligere medlemmer av Nasjonal Samling, frontkjempere og lignende gjennom tidene. Dette er avisreportasjer, innsendte beretninger med mer. Du finner
også mange utgaver av Folk og Land i databasen.
ARKIV I TYSKLAND

Bundesarchiv

I det tyske riksarkivet kan du finne
arkiver etter ulike SS-institusjoner, in
kludert Waffen-SS’ ulike avdelinger.
Mange frontkjempere hadde en mappe
i SS og disse finner du her. Disse inne
holder vanligvis ikke så mye.
Deutschen Dienststelle (WASt) kan
også ha noe informasjon og du kan få
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TIPS!

De amerikanske styrkene tok med seg kopier av veldig mange
dokumenter fra Tyskland da krigen var slutt. Om du synes det er
vanskelig å få kontakt med tyske arkiver, kan National Archives
i USA være verdt et forsøk.

tilsendt opplysninger mot en liten sum.
ARKIV I TSJEKKIA

Vojenský historický archiv

Her finnes arkivet etter Viken Bataljon, den delen av
Den norske legionen som faktisk ble sendt til Tyskland
og siden til fronten. Dette er det egentlige legionsarkivet.
Riksarkivet har også noe mater iale etter legionen, men
det er bare mater iale etter NS-tilknyttede institusjoner i
Norge.
KILDER TIL DE SOM SATT I SOVJETISK FANGENSKAP

136 norske frontkjemperne satt i sovjetisk fangenskap
under og etter andre verdenskrig. Histor iker Ane Ring
heim Eriksen har forsket på dette temaet og arbeidet
hennes er et godt utgangspunkt om du vil finne ut mer
om disse fangene. I 2003 skrev hun hovedoppgaven Bak
piggtråd i øst. Nordmenn i sovjetisk fangenskap 1940–55
(denne kan du søke opp på nett) og i 2012 kom boken
Stalins norske fanger.
Her tar hun for seg både frontkjemperne og andre
nordmenn som var i sovjetisk fangenskap. Bakerst i ho
vedoppgaven finner du en oversikt over disse fangene
med personalia og kort informasjon om hva som skjed
de med dem. Når det gjelder frontkjemperne er disse
anonymisert, men fødselsår og sted står.
Av norske arkiver er blant annet en arkivrekke med
navnet Displaced persons i Sovjetsamveldet fra Utenriksdepartementets arkiver brukt i arbeidet hennes. Dette
ligger i Riksarkivet. Her kan det finnes brev fra familier
som etterlyser sine familiemedlemmer med mer.
Ellers er også mater iale fra Russian State Military
Archive tatt i bruk. I dette arkivet finnes det personmapper. De som var lenge i fangenskap har ofte de fyl
digste mappene, samt de som hadde lange sykehusopphold. Der er ofte sykejournalen vedlagt. Andre fan
ger hadde bare registreringskort i sitt navn. Merk at det
kan være vanskelig å få tilgang til dette arkivet.
KILDER TIL DE SOM DØDE

Informasjon om de som døde kan du finne i Ei
r ik
Veums bok De som falt. Du kan også få informasjon fra
Deutschen Dienststelle (WASt).
KILDER TIL FRONTKJEMPERNE SOM DRO TIL SVERIGE

Sigurd Stenwig er amanuensis ved Norsk Hjemmefrontmuseum og skrev i 2014 masteroppgaven Ideologi
eller pragmatisme? En studie av nordmenn i tysk krigstjeneste
som flyktet til Sverige 1941–1945. Denne kan du søke
opp på nettet og er et godt utgangspunkt om du ønsker
å forske mer på denne gruppen. Han anbefaler å bruke
følgende arkiver fra Riksarkivet for å finne frontkjem
pere som dro til Sver ige:
Arkivet etter Legasjonen/Ambassaden i Stockholm. Dette
::
arkivet skal i teor ien inneholde alle avhørsrapportene
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Z HVA MED FRONTSØSTRENE?
Rundt 500 norske kvinner meldte seg til tjeneste for det
tyske Røde Kors. Disse fikk også en landssvikdom under
krigen, og du vil derfor finne dem i landssvikarkivet. Det er
skrevet flere bøker og gjort flere forskningsarbeid på disse
kvinnene. Den nyeste er Himmlers valkyrjer av Eirik Gripp
Bay fra 2017. Den bygger på masteroppgaven Historien om
frontsøstrene: De norske frontsøstrenes historie i et nytt
lys fra 2014. Denne oppgaven kan du søke opp på nettet.
Vegard Sæthers bok Frontsøstre. Norske kvinner under
hakekorset er også verdt å ta en kikk på.
Legg spesielt merke til kildelisten bak i bøkene og
oppgaven, den gir en nyttig pekepinn på hvor du bør
lete etter informasjon.

etter nordmenn som flyktet til Sver ige, inkludert de
norske SS-soldatene og andre i tysk krigstjeneste.
Flyktnings- og fangedirektoratet, Repatrieringskontoret.
::
Her er det samlet rapporter fra nordmenn som ble
avvist som norske flyktninger og som svenskene fikk
ansvaret for. Dette arkivet inneholder rapporter avgitt
av NS-medlemmer, «tyskerjenter», frontkjempere etc.
Her kan det være nyttig å kjenne til vedkommendes
flyktningnummer.
Landssvikarkivet. I mange tilfeller vil du finne avhørs
::
rapportene fra Sver ige vedlagt i landssvikersaken, i
tillegg til andre interessante dokumenter.
I Sver ige er det først og fremst Riksarkivet i Marieberg
som er relevant. De har alle avhørsrapportene fra norske
flyktninger i arkivet etter Statens utlänningskommission
(SUK), Andra världskrigets lägerarkiv. I tillegg har SUK et
annet underarkiv, Kanslibyrån, der flyktninger har egne
mapper/dossier med dokumenter. Der er det gjerne et
resymé av den norske avhørsrapporten som svenskene
fikk ved overtagelse av den avviste flyktningen. Noen
frontkjempere bosatte seg i Sver ige etter endt landssvikdom og da kan denne mappen være mer innholdsr ik.
KILDER TIL FRONTKJEMPERNE
SOM DREV TVANGSARBEID ETTER KRIGEN

Det finnes arkiver etter flere arbeidsleirer, som innehol
der informasjon om fangene og den daglige driften. I
arkivet etter Gulskogen tvangsarbeidsleir finnes dessuten
karakter- og eksamensprotokoller.
Noen arkiver er:
Knappen tvangsarbeidsleir (Statsarkivet i Bergen)
::
Gulskogen tvangsarbeidsleir (Statsarkivet i Kongsberg)
::
Vardø tvangsarbeidsleir (Statsarkivet i Tromsø)
::
Espeland tvangsarbeidsleir (Statsarkivet i Bergen)
::
Skulstadmo tvangsarbeidsleir (Statsarkivet i Bergen)
::
Suplandsfoss fangeleir (Aust-Agder museum og arAkA
iv,
::
avd. KUBEN)
Jessheim tvangsarbeidsleir (Statsarkivet i Oslo)
::
KILDER

• Solkors eller hakekors – Sigurd Sørlie
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Landssvikarkivet:

Hovedkilden til okkup
Landssvikarkivet oppbevares i Riksarkivet i Oslo og består av
saksmapper fra alle landets politikamre og domsmapper fra Bredtveit
fengsel. Det utgjør i alt mer enn 12 000 hyllemeter med saker på mer
enn 90 000 personer og firmaer som på ulike måter støttet den tyske
okkupasjonsmakten og den norske NS-regjeringen under krigen.
A LEIF THINGSRUD
A Riksarkivet

Landssviksaken mot Bernt, en bonde og fisker i slutten
av 50-årene fra en bygd på Vestlandet, kan sies å være i
nærheten av en gjennomsnitts landssviksak. Saken omfatter en dokumentliste, et påtegningsdokument og fem
andre nummererte dokumenter, der det siste er et
forelegg på bot, 1000 kroner, og tap av stemmerett og
retten til å gjøre tjeneste i rikets krigsmakt i ti år. I tillegg
ligger innmeldelsesskjemaet i Nasjonal Samling der og
noen dokumenter fra Erstatningsdirektoratet, som viser
at Bernt betalte boten.
Hva hadde så Bernt gjort? Jo, han hadde vært medlem
av Nasjonal Samling siden 1941, men ikke hatt partiverv.
Han hadde vært medlem av herredstinget, ja faktisk varaordfører gjennom det meste av tiden. Men han hadde
ikke vært med på kommunale bevilgninger til Frontkjemperkontoret eller andre NS-formål, ikke angitt
noen, gitt noen hjelp til okkupasjonsmakta eller båret
våpen. Han framstod aldeles ikke som noen angrende
synder i 1945, men hadde vett nok til å vedta forelegget.
Det gjorde han nok klokt i, for reaksjonen synes mild.
Ofte fikk man tusenlappen i bot for bare et passivt
medlemskap i partiet, men påtalemakten så hen til
syndernes økonomiske stilling.
DE FLESTE SAKENE BLE HENLAGT

Landssvikarkivet oppbevares i Riksarkivet i Oslo. Det
utgjør i alt over 12 000 hyllemeter med saker på mer
enn 90 000 personer og firmaer. Et helt presist antall er
vanskelig å gi, da en del saker gjelder flere personer og
en del personer har flere saker i arkivet. Flere saker er

også henlagt ved at man ikke klarte å identifisere den
personen det ble levert en anmeldelse mot. I en del av
disse tilfellene kan nok personen ha flere mapper, fra
ulike politikamre.
Landssvikarkivet består av saksmapper fra alle landets
politikamre og domsmapper fra Bredtveit kvinnefengsel.
Ordningsprinsippene varierte. Noen kamre la alle sakene
etter anmeldelsesnummer, mens andre lagde serier med
saker som endte med dom, saker som ble avgjort med
forelegg, påtaleunnlatelser, henlagte saker og så videre.
Atter andre hadde andre systemer, og Riksarkivet har
ikke omorganisert noe. Arkivet er langt på vei slik det var
da det ble samlet ved Oslo politikammer for drøyt seksti
år siden.
Knapt 20 000 personer fikk en dom eller flere under
rettsoppgjøret. Ja, for det hendte at noen som ble dømt
tidlig, senere måtte i retten igjen, da det kom opp nye
forhold. Dessuten var det mange som anket både lovanvendelsen og straffeutmålingen til Høyesterett. Nåløyet der var rett nok trangt, men mange fikk redusert
straffen. På en annen side hendte det også en del ganger
at herredsretten valgte å dømme angrende småkårsfolk
heller mildt, og da anket påtalemakten – og fikk ofte
medhold i en betydelig straffeskjerpelse. Et par av lagmannsrettene vegret seg for å avsi dødsdommer. Det ble
også rettet opp av Høyesterett.
I underkant av 29 000 vedtok et forelegg. Det kunne
gå ut på alt fra bare rettighetstap til store bøter og faktisk
også kortere fengselsstraffer.Vedtok man ikke forelegget,
endte som regel saken i retten. Dermed kan en finne et
stort spenn i domssakene, fra stadfestelse av små forelegg
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pasjonshistorien

Politirapporter og
dommer er sentrale
dokumenter i de
alvorligere landssviksakene, her fra
saken mot arbeids.
minister Tormod
Kr. Hustad.

:
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ORIGINALER I
RIKSARKIVET
(LANDSSVIKAR
KIVET, OSLO PO
LITIKAMMER:
DOM 511)

A TEMA KRIG A ANDRE VERDENSKRIG

Medlemsbøker finnes i mange saker som
bevis for medlemskapet i Nasjonal Samling. ORIGINAL I
RIKSARKIVET (LANDSSVIKARKIVET, OSLO POLITIKAMMER: DOM 1740)

og blanke frifinnelser til døds- og lange tvangsarbeidsstraffer.
Drøyt 43 000 saker ble avsluttet uten noen
straffereaksjon.Var forholdet ubetydelig eller
med en svært ung synder, kunne det bli
påtaleunnlatelse. Men langt flere saker ble
henlagt som «intet straffbart forhold» eller
«etter bevisets stilling». Eksempler på det
første var yngre kvinner som ble anmeldt
for intime forhold med «de grønnkledde»
og gutter som tok sjåføroppdrag i
Nationalsozialistischer Kraftfahrerkorps.
Eksempler på det siste var en del
kompliserte profitørsaker og saker der
den anmeldte var død. Som nevnt ga
selv et helt passivt medlemskap i
Nasjonal Samling straffereaksjon, mens
medlemskap i ungdomsfylkingen ikke
ga reaksjon. Mange av medlemmene
der var dessuten under den
kriminelle lavalderen.
BEGYNTE UNDER KRIGEN
OG BLE AVSLUTTET I 1972

Forberedelsene til et rettsoppgjør
med dem som på ulikt vis bisto
tyskerne i Norge begynte allerede under krigen,
ved etterretningskontorene i Stockholm og i London.
Materiale fra disse finner man i et stort antall landssviksaker. Mange saker fra etterretningen ble også
avsluttet før frigjøringen, men allikevel kan det finnes
dokumenter i landssvikarkivet. Grunnlaget for disse
sakene var ofte etterretningsrapporter fra flyktninger og
kontakter inne i Norge. Etter frigjøringen startet så
gjennomgangen av beslaglagte arkiver etter Nasjonal
Samlings ulike ledd, medlemskartotekene, frontkjemperkartoteket med mer. Og i tillegg manglet det ikke på
viljen blant «gode nordmenn» til å anmelde naboer og
myndighetspersoner man mente var på «feil side».
De første dommene, stort sett i enkle saker, falt i
herreds- og byrettene rundt om i hele landet allerede
høsten 1945, og i 1949 hadde de aller fleste som skulle
dømmes fått sin straff utmålt. Noen stakk av, blant annet
til Argentina, og noen kom hjem fra krigsfangenskap i
Sovjet godt inn på 1950-tallet, slik at det kom noen få
dommer, forelegg og henleggelser også i årene som
fulgte. Men i 1957 slapp den siste livstidsdømte ut fra

fengselet, og i
1972 ble den siste landssviksaken endelig vedtatt henlagt.
Oppgjøret var avsluttet.
DE SENTRALE OPPLYSNINGENE
FINNES I NOEN FÅ DOKUMENTER

Landssviksakene kan inneholde alt fra ett dokument til
mange hundre nummererte sådanne, ofte med omfattende bilag, slik at saken utgjør flere arkivesker. Særlig
er en del økonomiske landssviksaker omfattende, med
bunker med fakturaer og regnskapsutskrifter. Motsatt kan
saker som endte med dødsdom inneholde så lite som bare
ca. 30 dokumenter. For med så mange omfattende
straffesaker måtte man rasjonalisere litt. Flere personer
med enkle saker ble ofte stilt for retten i samme møte, og
i de alvorligere sakene konsentrerte man seg om de
grøvste anklagene. Småtterier som ikke ville få noen
innvirkning på straffeutmålingen, ble ikke etterforsket.
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Trykk av
slektsbøker
i stivbind.
Der en sak kom for retten, ble det ofte ført vitner.
Men ikke alltid. Forelå det full tilståelse, var det sjelden
behov for det. Hva vitnene fortalte i retten, står ikke i
rettsbøkene. Det må man se etter i avisene, om de
refererte fra saken. Men i de aller fleste tilfellene var
vitnene avhørt av politiet tidligere, slik at forklaringen
deres finnes i en politirapport.
Politirapportene utgjør antakelig noe av den viktigste
informasjonen i sakene. I nesten alle saker finnes en
rapport etter avhør av den siktede, og i de fleste sakene
også etter avhør av vitner. For de sakene som endte med
dom, vil også rettsboken gi mange og gode opplysninger.
Og som regel ligger den i mappen. De andre dokumentene i sakene kan være brev og artikler den siktede
skrev, som kan gi mye informasjon. Men mange av
dokumentene i sakene er som regel skjemaer med svært
lite informasjon. Det er imidlertid vanskelig å si noe mer
generelt om innholdet.Variasjonen er stor.

Meget gode
priser.
Trykk i Baltikum
styrt fra Oslo – fritt levert
hele Norge

FRITT TILGJENGELIG MED FORBEHOLD

Riksarkivaren vedtok i 2014 at opplysninger om straffbare forhold under landssvikoppgjøret skulle anses fritt
tilgjengelig. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at
landssvikarkivet er helt åpent. En del saker inneholder
opplysninger det fortsatt er lovpålagt taushetsplikt om,
for eksempel barnevern og adopsjoner. Riksarkivaren
har også bestemt at opplysninger om «tyskerjenter» og
særlig sensitive helseopplysninger, i praksis en del rettspsykiatriske erklæringer, fortsatt skal være unntatt
offentlighet. Noen få saker omhandler også andre
alvorlige straffbare forhold enn landssvik og krigsforbrytelser, som gjør at Riksarkivaren må vurdere
fortsatt taushetsplikt.
Den som ønsker innsyn i landssviksaker, må derfor
kontakte Arkivverket først med opplysninger om navn
og fødselsdato, eventuelt bosted for den eller de man
ønsker å studere en mulig sak på. Som hovedregel må
sakene studeres på lesesalen i Riksarkivbygningen på
Sognsvann i Oslo, men bor man langt unna og det er
snakk om sakene til noen helt få personer, kan man be
om kopier. Normalt leveres da kopi av dokumentliste,
politirapporten etter hovedavhøret av den siktede og
rettsbok med dom, eventuelt et vedtatt forelegg. Vil
man ha mer, må man bestille, betale og belage seg på
lang leveringstid.

AA
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Forskningssjef
Jan Nossen sier:
Moro å få slektshistorien
trykket hos Interface Media.

Veldig flott resultat.
Flere i slekten ville ha
mange eksemplarer!
https://www.facebook.com/
slektoghistorieboker/

Interface Media
Stålfjæra 16, 0975 Oslo

interfacemedia.no

A TEMA KRIG A ANDRE VERDENSKRIG

NS-arkivene i
Riksarkivets privatarkiver etter partiet Nasjonal Samling
representerer et viktig supplement til Landssvikarkivet, men er også
selvstendige kilder til studier av norsk okkupasjonshistorie.
A VIDAR ØVERLAND A Seniorrådgiver i Riksarkivet

Nasjonal Samling (NS) ble stiftet i 1933 og eksisterte
frem til frigjøringen i 1945. Gjennom denne perioden
utviklet partiet seg fra et lite og ubetydelig parti i periferien av norsk samfunnsliv og politikk til det statsbærende partiet i samfunnets sentrum. Det er sparsomt
med arkivmateriale fra de første årene av partiets historie.
NS-arkivene vokste sterkt de siste årene frem mot
frigjøringen. Gjennom okkupasjonstiden var NS preget
av sterk byråkratisk utvikling og stadige omorganiseringer.
I disse siste årene var det også til dels uklare grenser
mellom de forskjellige delene av partiorganisasjonen.
HVA SKJEDDE MED NS-ARKIVENE?

Både før og etter partiets sammenbrudd i 1945 klarte NSmedlemmer å ødelegge betydelige mengder arkiver. Store
mengder ble systematisk brent i dagene rett før frigjøringen
i 1945. Arkivmateriale som ikke ble destruert, ble senere
beslaglagt, gjennomgått og omorganisert av politiets
landssvikavdeling for å fremskaffe bevismateriale til bruk
under rettsoppgjøret.
Privatarkivene etter Nasjonal Samling har mange
likhetstrekk med Landssvikarkivet. Materialet ble imidlertid ikke benyttet som rettsdokumenter og inngår følgelig
ikke som en del av Landssvikarkivet. I forbindelse med
ordning og katalogisering av NS-arkivene har derfor
Riksarkivet valgt å rekonstruere og ordne dem ut fra slik
de opprinnelig var skapt.
Etter politiets gjennomgang av NS-arkivene, ble de
delene av materialet som ikke ble innlemmet i Landssvikarkivet, overlatt til Historisk institutt ved Universitetet i Oslo. Arkivene ble oppbevart i lagerbygninger der
Sogn studentby nå ligger. De ble så overført til Riksarkivet, hovedsakelig gjennom to store avleveringer i 1957.
Arkivene ble lenge oppbevart i Riksarkivets provisoriske

magasiner på Hovedøya. I 1970 mottok så Riksarkivet en
større avlevering fra Universitetsbiblioteket (UB) i Oslo,
det som nå er Nasjonalbiblioteket, av NS-materiale som
lenge var oppbevart der. Denne siste overføringen fra UB
inkluderte mange av personarkivene etter partiets ledere.
NS-ARKIVER I RIKSARKIVET

NS-arkivene omfatter arkiver etter Nasjonal Samling
sentralt, særorganisasjonene, fylkesorganisasjoner og
øvrige NS-institusjoner, samt personarkiver og samlinger.
Etter partiets sentrale ledelse, Riksledelsen, er det
bevart arkiver fra NS Hovedkontor, NS Generalsekretariatet, NS Partiarkiv, Riksøkonomiavdelingen, NS
Riksdepot, Riksorganisasjonsavdelingen og NS Partirett.
Viktige arkiver blant særorganisasjonene er Rikshirden,
Førergarden, NS Kvinneorganisasjon og NS Ungdomsfylking. Det er også bevart en del materiale etter NS sine
fylkesorganisasjoner. Den geografiske fylkesinndelingen
gjennomgikk forandringer i løpet av partiets levetid.
Like før sammenbruddet i 1945 var det 17 fylkesorganisasjoner. Blant fylkesorganisasjonene regnet man
også Utenriksorganisasjonen. Den omfattet aldri mer
enn en krets, nemlig Stor-Tyskland med kontor i Berlin.
I Riksarkivet finnes i hovedsak arkiver etter Fylkesorganisasjon 2 Stor-Oslo og NS Utenriksorganisasjon.
Av andre NS-institusjoner kan nevnes arkiver etter
avisen Fritt Folk og NS Rikstrykkeri. Det er også bevart
en rekke personarkiver der mange av arkivene er etter
personer med sentrale posisjoner i partiet og NSbyråkratiet. Vidkun Quislings arkiv er det mest omfattende. NS Fotosamling er et omfattende fotoarkiv
som opprinnelig har hørt hjemme i arkivene etter Ungdomsfylkingen, Kvinneorganisasjonen og NS Hjelpeorganisasjon.
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Riksarkivet

Hirden paraderer ned
Slottsbakken i forbindelse med
Førertinget på Slottet 14. og 15.
juni 1942. Fotograf er ikke kjent.
REF: PRIVATARKIV 1209 NTBS KRIGSARKIV,
FINNES OGSÅ I DIGITALARKIVET

HVA SLAGS DOKUMENTER FINNES I ARKIVENE?

I NS-arkivene finnes en rekke forskjellige dokumenter,
møteprotokoller, korrespondanse, sakspapirer, medlemslister og kartotek, fotografier, regnskap m.m. Jeg vil her
trekke frem noen eksempler på arkivmateriale som er
mye etterspurt:
Nasjonal Samlings riks- og rådsmøteprotokoll

Protokollen representerer viktig kildemateriale. Den
inneholder referater fra 21 partisamlinger i tidsrommet
fra januar 1934 til april 1945. Protokollen var lenge på
avveie og ble først i 1999 overlevert Riksarkivaren med
hjelp fra Kulturdepartementet. Protokollen er for øvrig
trykket med historisk innledning og et omfattende
personregister. Den er også rikt illustrert. Det er mulig å
kjøpe protokollen i Riksarkivet. Protokollen er dessuten
tilgjengelig i faksimile på Riksarkivets nettsider. Den
originale protokollen finnes i arkivet etter NS Generalsekretariat (Privatarkiv 759).
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Kartotek over medlemmer av NS

Medlemskartotekene, det såkalte Rikskartoteket, ble
ført av Medlemskapskontoret i Riksøkonomiavdelingen.
Kartotekene består av to alfabetiske serier for hele
landet, serie I: «Avgjorte saker» (ca. 60 000 kort) og serie
II: «Ikke avgjorte saker» (ca. 25 000 kort). Medlemskartotekene er også benyttet av politiets landssvikavdeling
i forbindelse med rettsoppgjøret. Det var politiet som
organiserte kartoteket i to serier. I serien over «avgjorte
saker» finnes politiets stempel og påtegning på baksiden
av det enkelte kort. Her gis opplysninger om hvilket
politikammer som har behandlet saken og sakens utfall.
Det ser også ut til at politiet har supplert det opprinnelige
medlemskartoteket (begge serier) med kort fra andre
medlemsregistre i partiorganisasjonen. Arkivet inneholder også et topografisk medlemskartotek inndelt
etter Fylkesorganisasjonen. Stor-Oslo og Nordland sør
for Salten mangler. Se arkivet etter Riksøkonomiavdelingen (Privatarkiv 761).

:

Quislings ministre under Førertinget på Slottet i juni 1942. Foran fra venstre: Albert Viljam Hagelin,
Kjeld Stub Irgens, Tormod Hustad, Ragnar Skancke og Sverre Riisnæs. Bak fra venstre: Jonas Lie,
Gulbrand Lunde, Axel Stang, Johan Andreas Lippestad, Frederik Prytz og Eivind Blehr.
FOTOGRAF: HENRIKSEN & STEEN. REF: RAFA 3309 – REICHSKOMMISSARIAT BILDARCHIV, FINNES OGSÅ I DIGITALARKIVET.

I Generalsekretariatets arkiv (Privatarkiv 759) finnes
også et medlemskartotek over norske frontkjempere.
Det omfatter ca. 4500 frontkjempere og et mindre antall
personer som hadde påtatt seg eller gitt tilsagn om visse
former for støtte til frontkjemperne. Kartoteket, til
sammen to hyllemeter, er ført frem til oktober 1943.
Det ble da fjernet fra Frontkjemperkontoret under et
innbrudd av mannskaper fra Milorg.
To protokoller etter NS Kamporganisasjon (NSKO)
finnes i samme arkiv (Privatarkiv 759). Det ble ført et
eget register over medlemmer i NS som var villige til å
avlegge troskapsløfte til Vidkun Quisling. Det var ingen
egne ledere for NSKO, kun et separat register hos
Generalsekretariatet 1934–1945. Se også NS Partiarkiv
(Privatarkiv 760) og NS Hovedkontor (Privatarkiv 758).

TRE OMFATTENDE FOTOARKIVER

Det gjelder NS-fotosamling (Privatarkiv 781) med over
13 000 enkeltbilder fra 1933-1945, NTBs krigsarkiv
(Privatarkiv 1209) med anslagsvis 30 000 positiver og ca.
25 000 negativer (ca. 20 000 av negativene er i Leicaformat) som omfatter tidsrommet 1940–1945 og Reichskommissariat Bildarchiv som er det tidligere Bildarchiv
hos Reichskommissar für die besetzten norwegischen
Gebiete 1940–1945. Omfanget av fotografier her er ca.
30–40 000 enkeltbilder, både positiver og negativer.
FRAGMENTERTE ARKIVER

NS-arkivene i Riksarkivet utgjør til sammen omkring
300 hyllemeter som fordeler seg på omkring 75

Sosialminister Johan Andreas Lippestads medlemskort i NS. På baksiden av kortet ser vi at politiet har påført sitt stempel i
forbindelse med rettsoppgjøret etter krigen. Lippestad ble i Eidsivatings lagmannsrett den 29.11.1946 dømt til livsvarig
tvangsarbeid og en erstatningssum på hele 2 737 609 kroner. Lippestad ble benådet og løslatt i 1956.
REF: PRIVATARKIV 761 NS RIKSØKONOMIAVDELING, RIKSKARTOTEKET («AVGJORTE SAKER»).
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Quislings diplomatpass utstedt 6.2.1942 og supplert med
påtegning17.1.1944. Quislings arkiv er relativt omfattende
(ca. ni hyllemeter). Det består av korrespondanse, saksmapper, 7. sanser (dagbøker), karakterbøker og fotografier
m.m. En del av korrespondansen går helt tilbake til 1890årene og frem til frigjøringen i 1945. DIPLOMATPASSETS REF:

PRIVATARKIV 750 VIDKUN QUISLING, ESKE H-2, FINNES OGSÅ I DIGITALARKIVET.

Z ANDRE NS-ARKIVER
Denne artikkelen handler kun om privatarkivene
::

enkeltarkiver. For de beslaglagte privatarkivenes del
refererer betegnelsen privatarkiv bare til deres private
opphav, og de skiller seg derfor fra de ordinære
privatarkivene som i hovedsak er avlevert til Riksarkivet
som gaver. Med enkelte unntak kan man si at et fellestrekk
ved disse arkivene er at de er svært fragmenterte som
følge av at mye er gått tapt og at deler av arkivene er
innlemmet i Landssvikarkivet. I mange tilfeller er kun
bruddstykker av det opprinnelige arkivet bevart.

etter Nasjonal Samling i Riksarkivet. Det kan derfor
være grunn til å minne om at det finnes en rekke
andre arkiver med tilknytning til NS.
I flere av statsarkivene finnes det arkivmateriale
::
etter NS, i hovedsak lokalt materiale etter partiets
fylkesorganisasjoner og særorganisasjoner samt
enkelte personarkiver. I en del politi- og lensmannsarkiver i statsarkivene finnes også materiale etter NS.
NS-materiale er i noen tilfeller bevart i fylkesarkiv,
::
byarkiv og kommunale arkiv.
Nasjonalbiblioteket har også arkivmateriale med
::
tilknytning til NS. De har blant annet en del av Vidkun
Quislings arkiv, samt en stor samling av trykt
materiale.
De viktigste kildene til studier av NS finnes imidlertid
::
i Landssvikarkivet i Riksarkivet. Av andre arkiver i
Riksarkivet nevnes arkivene etter departementene
i det okkuperte Norge, de tyske arkivene, Arbeidstjenestens arkiv og arkivet etter Føreren og
ministerpresidentens kanselli.

PARTIARKIVET GJEMT OG GJENFUNNET PÅ HAMAR

NS-Partiarkiv er imidlertid eksempel på et godt bevart
arkiv. Da krigen nærmet seg slutten, ble det av partiets
generalsekretær og minister Rolf Jørgen Fuglesang,
besluttet å få brakt partiets viktigste arkiver i sikkerhet
utenfor Oslo. Partiarkivet ble «gjenfunnet» i Hamar
politimesterembetes arkiv i 1980 og 1984. Det inneholder sentrale kilder som belyser partiets eldste periode
frem til okkupasjonen i 1940. Arkivet består av materiale
fra en rekke forskjellige arkivskapere, sentrale partiorganer, særorganisasjoner, fylkesorganisasjoner og NSinstitusjoner utenfor selve partiorganisasjonen. Her
finnes også materiale eldre enn selve partiet som for
eksempel Nordiske Folkereisning i Norge (1931) og
Bygdefolkets Krisehjelp (1931–1933).
Arkivmaterialet består av møteprotokoller, korrespondanse og saksmapper m.m.samt diverse personregistre
som: Alfabetisk medlemskartotek (ca. 2200 kort), NS
yrkeskartotek (ca. 1700 kort) og NS tillitsmannskartotek
(ca. 1000 kort).
Ifølge Rolf Jørgen Fuglesang ble Partiarkivet brakt til
Hamar fordi man vurderte å flytte partiledelsen hit i
krigens sluttfase. Det var også viktig å dekke partiets
medlemmer og tillitsmenn mot politisk forfølging og
overgrep. Fuglesang mener å huske at det var meningen
å sende mer arkivmateriale til Hamar, men kapitulasjonen
kom hurtigere enn partiorganisasjonen hadde regnet
med så det ble ingen flere arkivforsendelser. I stedet ble
det ifølge Fuglesang beordret omfattende brenning av
kartotek, tillitsmannslister, arkivsaker m.v. et tiltak som
heller ikke ble effektivt gjennomført på grunn av kapitulasjonen av de tyske stridskreftene i Norge.
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GAVER FRA PRIVATE

I tillegg til de NS-arkivene som var gjenstand for beslag,
har Riksarkivet mottatt en rekke arkiver som gave fra
personer med tilknytning til partiet eller fra deres familier.
Viktige dokumenter tilhørende partiet og materiale etter
enkeltpersoner er dessverre også kommet på avveie. Det
er en betydelig samlerinteresse for dokumenter med
tilknytning til NS og annen verdenskrig. Men det er
gledelig at viktige deler tilhørende disse arkivene har
kommet til rette og blitt avlevert til Riksarkivet de senere
årene.
DE FLESTE ARKIVENE ER FRITT TILGJENGELIG

De fleste arkivene etter Nasjonal Samling er ordnet og
katalogisert og i hovedsak fritt tilgjengelig for forskning
og annen bruk på Riksarkivets lesesal. Bruken av
arkivmateriale mottatt som gaver er gjerne regulert
gjennom egne avtaler med tidligere eier av arkivet.
Enkelte av disse arkivene er underlagt klausulbestemmelser
som innebærer at interesserte brukere må søke om
tillatelse til å se materialet.
AA
KILDER

Institusjonsmappe for Privatarkiv 760 NS-Partiarkiv, Riksarkivet
LITTERATUR:

Kolsrud, Ole: Nordisk Arkivnytt nr. 2/1971, Kolsrud, Ole: Arkivposten nr. 2/1971,
Kolsrud, Ole: En splintret stat, Universitetsforlaget 2004, Nedrebø, Yngve:
Arkivposten nr. 5/1981, Nedrebø, Yngve: Arkivposten nr. 4/1984, Øverland,
Vidar: Arkivmagasinet nr. 2/2015, Håndbok for Riksarkivet, Oslo 1992, NS
Møteprotokoll 1934-1945, trykt versjon med innledning, Riksarkivet 2011 og
Innledninger og registre til kataloger over NS-arkiver i Riksarkivet.
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Kilder til
livet under krigen
Hvilke kilder finnes for hverdagslivet
under andre verdenskrig? Her gir vi deg
noen svar.
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

KILDER TIL BLENDING

Blendingsforskriftene ble håndhevet av de lokale lensmannskontorene, og du vil finne saker om blending i
flere lensmannsarkiver. Lensmannsarkivene ligger i
statsarkivene. Det kan også finnes informasjon i arkiver
etter lokale sivilforsvarskretser.

Bildet viser mennesker i kø utenfor Deichmanske
Bibliotek i Oslo høsten 1944, som venter på å hente
ut rasjoneringskort. Ridende politi holder orden i køen.
ALLE FOTO: NTBS KRIGSARKIV/RIKSARKIVET

KILDER TIL RASJONERING

Matmangelen var stor under krigen og de varene som
fantes måtte rasjoneres.
To arkiver som kan fortelle deg noe mer om
rasjoneringen er:
Forsyningsdepartementet, 1. Rasjoneringskontor/
::
Rasjoneringskontoret D
S-1316 Forsyningsdepartementet, 2. rasjonerings::
kontor K
Disse finnes i Riksarkivet.
Noe informasjon kan også finnes i lokale arkiver. Se
oversikt over hva ulike arkiver har av informasjon i vår
artikkel om kilder til hverdagsliv i lokale arkiver, som du
finner på vår nettside.
KILDER TIL GRENSEKONTROLL

Under krigen fikk alle nordmenn over 15 år bosatt i
grenseområdene tildelt et grenseboerbevis. I grenseboerbeviset var det et fotografi av eieren, signatur og
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Et fellesoppslag fra meieriene i Oslo om at
voksne personer i uken 8.–14. november 1943
ville få utdelt 0,3 liter skummet melk.

:

opplysninger om yrke, fødselsdato og fødested. Det var
også skrevet hvilke politidistrikter vedkommende hadde
rett til å ferdes i. Skulle man bevege seg til et politidistrikt
som ikke var anført i kortet, måtte man ha en «passerseddel».
Søknader om grenseboerbevis kan være bevart i noen
lensmannsarkiver, som du finner i statsarkivene.

Kvinnelig arbeidstjeneste
under krigen.

KILDER TIL BOMBEANGREP

Du kan finne mer informasjon om bombeangrep i blant
annet disse arkivene fra Riksarkivet:
NTBs krigsarkiv/U/Ud/L0080/L0081
::
Reichskommissariat/Ed/63/2 Bomben und Terror::
angriffe auf Norwegen
NS FO 2 Stor-Oslo, Hjelpeorganisasjonen/Fa/3/9
::
Bombeangrepet, rapporter etc.
Statspolitiet
::
Forsvarets krigshistoriske avdeling/Ec/126/11 Foto::
grafier av britiske bombeangrep på Bergen 10.5.1940
Justisdepartementet, Kontoret for sivilt luftvern
::
Ellers kan lokalhistorisk litteratur være til god hjelp.
I Arkivverkets digitale fotoarkiv vil du også kunne finne
flere hundre foto av ødeleggelser under krigen.
KILDER TIL TVANGSARBEID

Et arkiv knyttet til tvangsarbeid er arkivet etter Organisation Todt i Riksarkivet. De som var i tvangsarbeid
bygget blant annet veier, jernbaner og bunkere i Norge.

KILDER TIL LIVET ETTER KRIGEN

KILDE TIL BARN SOM BLE SENDT TIL SVERIGE ETTER
KRIGEN

Mange barn ble sendt til Sverige etter krigen for en
periode. Dette var for eksempel barn som var syke og/
eller underernærte.
Du kan finne informasjon om de barna som ble sendt
til Sverige i arkivet etter Den norske Relief-Central i
Sverige, som ligger i Riksarkivet.
KILDER TIL ERSTATNINGSSAKER

Arbeidstjenesten var en form for militærtjeneste for de
årgangene som ikke ble kalt ut til Forsvaret under
krigen. Riksarkivet oppbevarer et arkiv etter Arbeidstjenesten, der det blant annet finnes personellmapper på
befal. Disse var normalt medlemmer av Nasjonal
Samling. Opplysninger om menige mannskaper finnes
ikke.

En del nordmenn søkte om erstatning etter krigen.
Disse sakene kan blant annet finnes i følgende arkiver
hos Riksarkivet:
Justisdepartementet, Oppgjørsavdelingen, Effektkon::
toret. Dette arkivet inneholder saker der mannskap fra
felttogene søkte om erstatning for tapte sivile effekter.
S-1564 Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret
::
for inndratte formuer
S-4588 Fordelingsstyret for fangeerstatningen
::

KILDER TIL SKOLEGANG UNDER KRIGEN

KILDER TIL FOLKS BERETNINGER OM KRIGSÅRENE

Arkivmateriale knyttet til grunnskolen finner du i de
kommunale arkivene.

Slike beretninger kan finnes i litteraturen og artikler, og
i større og mindre arkivinstitusjoner. Blant annet finnes
det mange skolestiler om krigen fra norske elever, i
arkivet etter Det Norske Totalavholdsselskap. Disse
stilene finnes på Digitalarkivet.

KILDER TIL ARBEIDSTJENESTE

KILDER TIL TVANGSEVAKUERING

Store deler av befolkningen i Nord-Troms og Finnmark
ble tvangsevakuert fra hjemmene sine under krigen.
Du kan finne mer informasjon om de som ble
tvangsevakuert i arkivet etter Flyktnings- og
fangedirektoratet i Riksarkivet. Vi har laget en egen
artikkel om dette arkivet som du finner på vår nettside.
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• Artikler fra Arkivverkets nettsider: Varemangel og rasjonering, Barndom, Blending,
Den utrygge krigskvardagen og Hva gjorde bestefar under krigen
• Mailkorrespondanse med Riksarkivet
• Wikipedia – Grenseboerbevis
• Klar Tale – De ble tvunget i arbeid

Tysklandsbrigad
A TEMA KRIG A ETTER ANDRE VERDENSKRIG

Rundt 50 000 norske soldater
og befal deltok i Tysklandsbrigadene
mellom 1947–1953.
A MADS BERG
A Historiker og formidlingsleder ved Forsvarsmuseet

Den norske styrken var en del av en alliert operasjon, og her er det selveste
general Eisenhower som inspiserer norske soldater. Også general Montgomery
dukket
opp.2/2018 A 40
SLEKT
OG DATA
ALLE FOTO: FORSVARSMUSEET

dene

ETTER ANDRE VERDENSKRIG
A KRIG TEMA A

Ved slutten av andre verdenskrig lå store deler av
Tyskland i ruiner. Landet ble delt av de allierte i fire
okkupasjonssoner: En sovjetisk, en amerikansk, en
britisk, og en fransk. Berlin, i den sovjetiske sonen, ble
delt i tilsvarende soner. Norge hadde allerede under
andre verdenskrig lovet å delta i den britiske
okkupasjonsstyrken i nordvest. En norsk brigade på ca.
4200 mann, samt en brigadekommando, ble satt inn i
1947. Den internasjonale militæroperasjonen var den
første Norge deltok i, og den største til dags dato: Rundt
50 000 norske soldater og befal tjenestegjorde i
Tysklandsbrigadene i løpet av seks år.
OPPDRAGET

Okkupasjonsoppdraget hadde både militære og politiske
målsetninger. Okkupasjonen skulle sikre avmilitariseringen av Tyskland, samt overgangen fra en nazistisk til en
demokratisk stat. I tillegg skulle styrkene sikre gjenoppbyggingen av et land der både byer, økonomi og
politikk lå i ruiner. Dette gjorde også inntrykk på de unge
norske soldatene da de ankom landet. Mange postkort
forteller om ødelagte byer, men også om de fantastiske
motorveiene. Den tyske befolkningen ble gjennomgående
opplevd som vennlige, og kanskje først og fremst som
krigstrøtte medmennesker som trengte hjelp. For de fleste
av dem som avtjente førstegangstjenesten i Tysklandsbrigaden var dette deres første utenlandsreise, og mange
fikk sterke inntrykk både i tjeneste og fritid.
Styrken var også med på gjenoppbyggingen av den
norske Hæren, i Tyskland. Norge manglet militært
materiell, men fikk britisk og amerikansk støtte. Soldater
inne til førstegangstjeneste fikk i Tyskland anledning til å
trene og øve, med nytt materiell og sammen med allierte,
samtidig som de løste okkupasjonsoppdraget. Dette
kunne innebære lange og harde dager for soldatene.
TYSKLANDSBRIGADENES SAMMENSETNING

De norske ungdommene som avtjente størsteparten av
førstegangstjenesten i Tysklandsbrigaden, fikk grunnopplæring i Norge. Deretter ble de sendt fra Fredrikstad
med fartøyet KNM Svalbard til Tyskland for å avtjene det
siste halvåret av førstegangstjenesten der. I Tyskland var
de en del av den britiske Rhin-armeen, og mannskapene hadde britiske uniformer og generelt mye britisk
utstyr. En brigade er selvforsynt for å løse sitt krigsoppdrag.
Dermed hadde den norske styrken i tillegg til kampavdelinger, også med seg støtteavdelinger som verksteder,
ingeniører, sykehus og stor transportkapasitet. Oppgavene
til mannskapet i tysklandsbrigadene varierte sterkt i
henhold til hvilken type avdeling man tjenestegjorde i.
Norge deltok med i alt 12 brigadekontingenter i
årene 1947–1953. Den første dro til Hartz, ca. 30 mil sør
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for Hamburg. Den økte politiske spenningen førte til at
brigaden i 1948 ble flyttet til Schleswig-Holstein, sør for
Danmark. Brigadestaben var forlagt i Northeim. Den
første brigaden het 471, etter året 1947 og årskontingentnummer 1. Den neste het dermed 472, og deretter
481, 482, 491 og så videre.
HVERDAG OG FRITID

Det norske personellet hadde streng ordre om ikke å ha
kontakt med den tyske befolkningen ut over det tjenstlig
nødvendige. Likevel ble det både svartebørshandel og
nær kontakt med tyske kvinner. På et tidspunkt hadde
4,9 prosent av den norske styrken kjønnssykdommer,
men likevel var ikke alle enige i at det var fornuftig
å dele ut kondomer. «Folkebrevet mot preventivene»
samlet 440 000 underskrifter, og saken ble i flere år
debattert både i Stortinget og i pressen.
Personellet fikk tjenestetillegget utbetalt i en egen
britisk militærvaluta, og kunne bare bruke disse pengene
i militære utsalgssteder der de kunne kjøpe mat, sigaretter
og liknende. Mange kjøpte større mengder sigaretter
som de vekslet inn i ordinær tysk valuta utenfor leiren,
og sigaretter ble dermed en egen valuta på svartebørsen.
For de nyervervede tyske pengene kjøpte de fleste
klokker og fotoapparater. Disse ble ofte beslaglagt når
militærpolitiet gjennomførte i razziaer i forlegningene.
Få kvinner fikk tjenestegjøre i Tyskland. Hærens
sanitet hadde allerede kvinner i sine rekker, og noen av
disse kom i tjeneste i Tyskland. For øvrig ble det besluttet
at man ikke skulle lære opp nye kvinner i Forsvaret. Det
ble likevel besluttet å sende en del såkalt modne kvinner
til forpleiningstjeneste i tysklandsbrigaden. Disse var

ikke utelukkende populære blant de unge norske
soldatene, som ofte så på dem som «reservemammaer».
Trafikkulykker var den fremste årsaken til tap og
skader, og mannskapet ble gjort spesielt oppmerksom på
at den svarte brosteinen ble svært glatt i regnvær. Til
sammen mistet 41 norske menn livet i tjenesten, og
ytterligere syv døde i Norge etter skader påført i Tyskland.
SITUASJONEN ENDRES

Opprettelsen av FN og et gryende europeisk samarbeid
skapte håp for framtiden. Likevel kom den kalde krigen
med ny opprustning, nye allianser og nye fiendebilder.
Økt spenning mellom øst og vest lot seg snart merke
også i det okkuperte Tyskland. Krig kunne bryte ut, og
de norske styrkene forberedte seg på et mulig angrep
østfra. Opprettelsen av NATO og norsk medlemskap
kom i 1949, og okkupasjonsstyrkene ble da først og
fremst betraktet som et vern mot det som ble oppfattet
som trusselen fra øst. Etter 1949 var det norske bidraget
formelt en NATO-sikringsstyrke, og dermed en del av
den nye spenningen mellom stormaktene. Den sovjetiske
sonen ble i 1949 til DDR, medlem av den senere
Warszawapakten.Alt dette opplevde de norske tysklandssoldatene på nært hold.
Den siste norske kontingenten reiste hjem i 1953. Da
Vest-Tyskland ble med i NATO i 1955 opphørte okkupasjonen, selv om styrker fra noen medlemsland ble
stående. Det er likevel ingen tvil om at denne internasjonale militæroperasjonen var en stor suksess, også for
Norge. Den bidro både til et demokratisk Tyskland,
et sterkt norsk landforsvar – og et styrket forhold til
Storbritannia.

KNM Svalbard fraktet flesteparten av de norske
soldatene til tjenesten i Tyskland. Forholdene om
bord var enkle, men det var nok en spennende
reise for de fleste.
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Tjenesten i militærpolitiet var krevende –
samtidig som de opprettholdt ro og
orden, skulle de også kontrollere trafikkavviklingen. Det var også de som måtte
rykke ut når ulykkene inntraff.

OM KILDER

Arkivsituasjonen er i forsvarshistorisk sammenheng ofte
ganske problematisk. Gjennom årenes løp har dessverre
mye arkivmateriale ikke blitt avlevert fra Forsvaret til
Riksarkivet (RA), men det har i stedet blitt makulert.
Mye har dermed går tapt, og i tillegg må det kunne sies
at Forsvarsarkivet (RAFA) ikke er så oversiktlig og
søkbart som det burde vært.
I RAFA finnes det mannskapslister fra alle de ulike
brigadene bortsett fra den første, 471. Listene inneholder
opplysninger som navn, soldatnummer, fødselsår og
hvilken brigade de tilhørte. De er av ulik kvalitet og kan
for eksempel bare inneholde etternavn, noe som gjør
det vanskelig hvis vedkommende har et vanlig navn og
man ikke kjenner fødselsår.
Rulleblader på hver mann i Tysklandsbrigaden finnes
ikke enkelt tilgjengelig. I noen av saksarkivene etter
Tysklandsbrigadene kan det finnes personopplysninger
etter enkeltpersoner, i forbindelse med disiplinærsaker
eller i form av resultatlister fra idrettskonkurranser. RA
opplyser at de ikke leter frem denne typen opplysninger,
man må selv bestille tid og lete. Oversikt over hvilke
arkiver som finnes etter Tysklandsbrigadene får man hvis
man søker på Arkivportalen.no
Av oversiktslitteratur bør følgende tittel nevnes
spesielt: Olav Breidlid og Ernst Olav Bjørkevik, De norske
styrker i Tyskland 1947–1953 – fra okkupasjon til forsvar av
norsk jord (utgitt av Tysklandsbrigadenes veteran-forbund
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i samarbeid med Elanders forlag, 1996). Her finnes det
en detaljert oversikt over hvilke arkivbokser forfatterne
har brukt til de forskjellige kapitlene. Boken finnes på
Nasjonalbibliotekets nettsider.
Forsvarsmuseet ligger på Akershus festning, og
museets bibliotek inneholder bøker, artikler, leiraviser,
reglementer, småtrykk osv. som beskriver ulike sider ved
Tysklandsbrigadene og som kan bidra til å gi et godt
inntrykk av enkeltpersoners opplevelser. Forsvarsmuseets
bibliotek har en katalog på nettet du kan søke i for å få
en oversikt over hva som finnes av materiale. Forsvarsmuseets billedarkiv har flere album fraTysklandsbrigadene,
samt noen hundre enkeltbilder fra øvelser, leirliv, etc.
I tillegg inneholder arkivet et par kullbilder. Noe bildemateriale ligger på DigitaltMuseum.
Forsvarets veterantjeneste har et informativt nettsted,
itjenestefornorge.no. Der fins kart og info for hver
utenlandsoperasjon, samt beretninger fra veteranene selv.
Forsvarets veterantjeneste svarer også på fakta- og
kildespørsmål om utenlandsoperasjoner og om medaljer
på veteraner@mil.no.
Forsvarsmuseets utstillinger viser noen gjenstander fra
Tysklandsbrigaden, blant annet våpen, uniformer, samband og artilleri. I museets Kald krig-utstilling fins også
en militær motorsykkel av den typen ordonnanser og
militærpoliti brukte. Så lenge lageret rekker, deler Forsvarsmuseets resepsjon også ut kopier av en liten informasjonsbok alle soldatene fikk på vei til Tyskland. AA

A ORGANISASJONSSTOFF

God stemning og spennende
Slekt og Datas landsmøte
28. og 29. april gikk Slekt og Datas landsmøte av stabelen
i Tønsberg. De vedtakene som ble gjort der legger grunnlaget for
hva Slekt og Data skal jobbe med de to neste årene.
A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKK

Et viktig kompass for dette arbeidet er strategi- og
tiltaksplanen til organisasjonen. Planene for de neste fire
årene ble vedtatt under landsmøtet. Det er første gang
landsmøtet har vært beslutningsmyndighet for disse.
– Slekt og Data har aldri hatt så mange medlemmer
som vi har i dag, og disse vil vi tilby et best mulig
medlemstilbud. Det er lagt et godt grunnlag gjennom
mange år, men vi må stadig videreutvikle oss. Fremover
skal det derfor gjøres betydelige investeringer i blant
annet Gravminnebasen og Slektsforum, slik at tjenestene
utvikles og forbedres, sier generalsekretær Anne Schiøtz
og fortsetter:
– Vi skal selvfølgelig også fortsette å levere et godt og
nyttig medlemsblad, og stadig videreutvikle nettsiden
vår i tiden som kommer, blant annet gjennom enda
bedre løsninger for opplæring – uavhengig av hvor i
landet du bor. Vi er også glade for det gode samarbeidet
vi har med Arkivverket. Ikke minst er tilbudet om
slektsforskerhjelp i Riksarkivet og statsarkiv over hele
landet er en suksess vi ønsker å satse videre på.
TAKKET AV ETTER FIRE ÅR

Under landsmøtet ble Tone Moseid takket av som leder
etter fire år i vervet. Hun fikk mye ros for sin innsats som
leder.
I sin presentasjon av årsmeldingen så hun tilbake på det
organisasjonen har oppnådd de siste årene. Hun pekte
blant annet på at Slekt og Data er synlig og blir hørt, både

nasjonalt og lokalt, og at organisasjonen har et godt
omdømme. Hun viste også til at organisasjonen er
velsmurt, og at samspillet mellom de ulike leddene er
godt. Det blir arrangert flere møteplasser for de tillitsvalgte,
der viktige saker har blitt drøftet og forankret. Blant annet
har strategi- og tiltaksplanen vært på høring i disse foraene
før landsmøtet.
NY LEDER

Ny leder for de to neste årene er Morten Thorvaldsen
fra Slekt og Data Vestfold. Han har sittet i landsstyret i en
årrekke og kjenner derfor organisasjonen godt. I tillegg
har han vært svært aktiv i lokalt kilderegistreringsarbeid
i Vestfold. Et arbeid som fikk skryt av Vestfoldsarkivets
direktør Karianne Schmidt Vindenes. Hun pekte på den
store kunnskapen til de frivillige, og at mange kilder
ikke ville blitt registrert uten deres hjelpende hånd.
Thorvaldsen sier han ser frem til de to neste årene
som leder.
– Jeg er både stolt og ydmyk over å få lede Norges
største frivillige organisasjon for alle som er interessert i
slekts- og personhistorie. Slektsforskning gir kunnskap
om egen historie, styrker identitetsfølelsen og hjelper
oss å forstå fortiden, utfordre samtiden og påvirke
fremtiden. Sammen med alle våre dyktige tillitsvalgte
ser jeg frem til å stadig videreutvikle tilbudet til våre
nesten 11 000 medlemmer.
AA

Hilde Wedde fra
Slekt og Data
Buskerud og Jan
Fredrik Sagdahl fra
Slekt og Data SørTrøndelag på én
av de to guidede
turene landsmøtet
hadde i Tønsberg
siste helgen i april.

:

1 Henning Pytterud fra
Slekt og Data Østfold
2 Anne Grete Mensen
Slekt og Data Salten
3 Arnar Haugen,
Slekt og
Data SørTrøndelag

1
2
3

ORGANISASJONSSTOFF A
:

e planer på

Per-Olav Broback
Rasch og Bjørn
Finnes fra Slekt og
Data Salten under
samlingen og omvisningen landsmøtedeltagerne hadde
på Tønsberg bibliotek.

Slekt og Datas nye styre for de neste to årene. Fremme
f.v. Sissel Marit Bue (Slekt og Data Oslo/Akershus), Heidi
Ringsrød (Slekt og Data Hedmark), Brit Hauge (Slekt og Data
Vest-Agder), Morten Thorvaldsen (Slekt og Data Vestfold).
Bak f.v. Viggo Eide (Slekt og Data Salten), Jonny Lyngstad
(Slekt og Data Møre og Romsdal), Trond Gangnes (Slekt og
Data Oppland) og Jan Fredrik Sagdahl (Slekt og Data SørTrøndelag). Ikke tilstede: Per-Ove Uthaug.
FOTO: FOTOGRAF ANNE SCHIØTZ
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Påtroppende leder i Slekt og Data, Morten Thorvaldsen, får
utdelt hederspris av avgått leder Tone Moseid.

FOTO: DAG ANDERS KJÆRNES

A METODIKK

Slik leser du

militære ruller
På Digitalarkivet finner du militære ruller fra hele landet. I tillegg til disse finnes
det mange ruller eller manntallslister som ikke er skanna, både i Riksarkivet og i de
ulike statsarkiva. Dette er svært gode kilder for slektsforskere.
A JONNY LYNGSTAD

De militære rullene er lister over mannskapet i en
bestemt militær avdeling. I disse kildene vil du finne
opptegnelser over militære mannskaper både i landlegd,
altså de som skulle tjenestegjøre på land, og sjølegd, de
som skulle til marinen. Stort sett ble de som bodde ved
sjøen rekruttert til marinen.
I rullene kan du finne opplysninger om alt fra navn,

fødselsdato og -år og oppholdssted, til høyde, farge på
håret og om man hadde skavanker. Dette er detaljer som
er fine å ha med i beskrivelsen av sine forfedre. I enkelte
ruller på 1700-tallet finnes også navn og alder på
sønnene til den som var innrullert.
På bildet under ser du en militær rull med eksempler
på informasjon som du kan finne.
AA

Sjøinnrulleringen – Trondhjemske distrikt, Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen, nr. 308.1: Hoved-,
ungdoms- og ekstrarulle for Molde, 1831-1846 – s. 81. ARKIVREFERANSE: SAT/A-5121/01/L0308/0001

3S
1R 2P

4R

5R

1 Karakter, her matros
2 Navn
3 Fødested
4 Fødselsdato og -år
5 Oppholdssted
6 Når vedkommende ble innrullert

7R
6R

8

9R 10R

11R

17 Gift/Ikke gift
18 Hvor vedkommende står i hovedrullen
19 Hvorfor vedkommende ble overført til ekstrarullen
10
11

Om reiser vedkommende har hatt til sjøs
Anmerkninger
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ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt källmaterial via internet. Våra
kunder är historiker, släkt- och hembygdsforskare och andra som vill studera källorna i
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och
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Källorna och registren
finns
hos
ArkivDigital
finns hos ArkivDigital

Returadresse:
Slekt og Data
Øvre Slottsgate 2B
NO-0157 Oslo

Historisk tidslinjekart
Ditt familiekart
Følg den historiske reisen
Utforsk folk og steder

Embla anesirkel
Full oversikt

Embla Familie og Slekt er et tradisjonelt slektsprogram, familie- og minnealbum. Det er ingen som har holdt på så lenge som oss. Gjennom
de siste 21 år har vi gitt norske slektsgranskere et godt og enkelt dataprogram for å holde orden på familietreet med personer, historier,
bilder, kilder og mye mer. Vi jobber for at du og alle andre som driver med slektsgransking i Norge skal kunne bruke gode dataprogram i
vårt eget språk utviklet av norsk firma med tradisjoner. Versjon 10 kan brukes på Mac, iPad, Android nettbrett, Linux og selvfølgelig også
Windows.

