
Krigsskadetrygden for innbo og 
løsøre

Gårdsnummer 10/bruksnummer 10

Lystad, Skjervøy kommune

Eier: Johan Martin Elvebakken



Fra Führerbefähl 28. oktober 1944

Bildet hentet fra nrk.no



Familiehistorien

Johan Martin (født 1904) og Aagot (født 1907)

3 barn i 1944:

Kjell (født 1934)

Ragnhild (født 1937)

Tor Reidar (født 1941)

Aagot var i tillegg gravid høsten 1944 og ventet 
Harald (født 1945)



Familien på Lystad ved Oksfjordvannet
i Nordreisa



Huset på Lystad



Tvangsevakueringen

• Tvangsevakueringsdato for Oksfjord 10. 
november 1944

• Formidla av tyske soldater som gikk fra hus til 
hus

• 40 kilo med bagasje tillatt for hvert 
familiemedlem

• Husdyr ble konfiskert og tvangsslakta

• Transport med fiskeskøyter fra øyene til 
Tromsø



Samling av dyr for tvangsslakting

Bildet hentet fra Nord-Troms Museums samling



Sunnan 1944-1946 

• Aagot hadde kontakter med Marie Røsæg på 
Sunnan

• Fostermor til Magnvor (Aagots datter f 1928)

• Familiene Elvebakken, Bjørklund og Bertelsen 
ble utplassert på bygda (21 personer i første 
omgang) 

• Seinere kom mange andre fra brukene rundt 
Oksfjordvannet også til Sunnanområdet, totalt 
63 personer til slutt



De tvangsevakuerte



Dokumentasjon

• Handlinger hentet fra Flyktnings- og 
Fangedirektoratets arkiv på Riksarkivet

• Arkivmapper sortert fra riks- til kommunalt 
nivå.

• Registreringskort for dagpenger, kontrollbøker, 
lister over tvangsevakuerte, korrespondanse 
med myndighetene, telegram med mere



Kontrollbok for evakuerte



Oppholdstillatelse Skjervøy



Ruinene på Lysmen hos nabofolket

Bildet av Nils og Haldis Lysmen hentet fra Nord-Troms Museums samling



Krigsskadetrygden for løsøre

• Erstatninger utbetalt i henhold til forsikring 
hos Norges brannkasse

• Avhengig av innmelding av tapt løsøre, skilt 
mellom privat og erverv (yrkesløsøre)

• Kvittering kreves på innkjøp etter krigen

• Taksert og utbetalt via lokal myndighet og 
bank

• En mappe per søker















Sagbruket



Søk i Digitalarkivet og Arkivportalen

Krigsskadetrygdene for bygninger og løsøre 
(hovedbøker) dekker hele Norge, før og etter 1. 
september 1940: 
https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=kri
gsskadetrygdene&from=&to=&format=all&archive_
key=

Krigsskadetrygden for bygninger og løsøre  
https://arkivportalen.no/entity/no-a1450-
01000000007252

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=krigsskadetrygdene&from=&to=&format=all&archive_key=
https://arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000007252

