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J Norske frontkjempere og sivile: 

om i Gulag 470 
• Minst 47 nordmenn døde i sovjetiske 
fangeleirer under og etter krigen, viser arkiver 
Aftenposten har fått adgang til i Moskva. Tallet 
omfatter såvel frontkjempere som sivile. 

• Flere tusen nordmenn var i aktiv tysk 
tjeneste på østfronten. Bildet viser Vidkun 
Quisling som tar farvel med ett av kompaniene 
i Den norske legion, ledet av Jona& Lie. Side 6 
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Sovjetiske arkiver over norske fanger i GULag-leirene: . 
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Det store fle 
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,GIV AKT: VIdkun QuiSling inspiserer politikorpset av Den norske legion før avreise fli østfronten i 1942. Bak Quisling gh Jonas Ue (med hjelm) sammen med to tyske CJHUI~. -•• 
. Arldvfoto: _ 
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Minst 47 nordmenn 
- derav syv sivile -
døde i sovjetiske 
fangeleirer under og 
etter krigen. 

Aft8npoatens korre~ 
HALVOR TJØNN ' 

Moskva. . 
Tilsammen 206 norsl!;t} 
navn er nedtegnet l ., .. 
sovjetiske armeens ar .• 
over tilfangetagne eller -
ternerte nordmenn un4W 
siste krig. Inntil ganske ny. 
IIg var dette arkivet luk\$f.lt 
for Innsyn. SOm. førs~ nor
ske instans fikk Aftenpos
ten l fjor høst begreP1\8t 
adgang Ul arkivet. For lrorl 
tid alden ble det gitt mulig
het til' å gjennomgå ll-lle 
mapper til nordmenn som, 
døde i fangenskap. 

Det sovjetiske arkivet 
kan knapt betegnes som 
velordnet. Fordi' det er 
sammensatt av dokumen
ter fra en mengde ulike in
stanser over hele Sovjetunt-. 
onen. bærer det preg av A 
være rotete o,g usystema-
tlak. 

Mange tell 
Mange av dokumentene 

er dessuten laget av per
soner som bare så vldtvar 
skrivekyndige. Det vrimler 
av grammatikalske feU 0i . 
skriften er ofte vanskellg 4 
tyde. At dårlig utdannedØ 
russere har hatt å gjøre 
med norske navn og tnecl 
nordmenn som l~ var 
russisk-kyndige, gjør .ikke 
saken bedre. . 

Under 'gjennomgantJen 
av arkivet har det ofte vIBrt 
vanskelig å finne ut om de~ 
virkelig er nordmenn BOtn . 
·omtales. Det må derfor taa 
alle mulige forbeho14 Om 
fell i det toreliggen4e lPll-te
.rialet. 

Ett faktum er imidlertid 
klart: Det store flertall av 
nordmennene som døde • 
GULag-lelrene, var ~ni· 
kjempere som tjen&tegjor
de l de tyske avdeUntJene 
på østfronten. Men syV eller 
åtte nordmenn som oVer
hodet ikke hadde noe å J,l1II
re med den tyske krigfø
ringen. omkom også lIelre
ne. 

Døde • leIrer 

, Død P! Kola ' . 
; ArkiVet er også kortfattet 
'. n4t de.t gjeld.ei er nordmann- • 
i en Alf Wkkelsen. født l 

:umo. lfan ble ~tt tn tange ' 
aV 8Ovjets~nkene 1 januar 
l~t; det vil liJ før ~vjetunlp"w. ... n kom med ., krigen. ':t . 
M vet står., . det ettertryk-

, keng ai han ikke var nazist. 
r Hliri døde l en fangeleir på 
~ola. Dødsdatoen er ukjent. . 
, l!:n person ved, navn 

, J3jørn Velle. født 1901, er 
0JBA død under tragiske 

. omste~igheter. Han kom 
'opprinneUg tra Hammer
fest der han l følge sin per· 
sont. 1ge mappe l· kiigsfange
arkivet, hadde ~e bårn. Un-

: det arbeide' med å felle c 

i trær, fikk Jt8.rt i jult 1946 en 
'tømmersto3k over seg., 
Bjørn Velle er begravet 
utenfQio Minsk t Hvite-Russ
land. lIans graV bærer inn· 
skriften IUQrno Velle, opp
lyses det. 
, Endeltg glr arkivet kort
fattede opplysninger om 
den 19 år gamle fiskeren 

i Ursin Olaussen fra &ts-
, fjord SOm ble tatt til fange 
den 20. januar 19«: Den 12. 
lPalsamme år er han sendt 
til 'leir 158 l Tsjerepovets. 
Der døde, han den 12. no· 
vember. Utover dette er det j 
ingenting l arkivet som ~an l 
kMte lys over den tragiske 4 
sk~ebnen til denne Ulårs-, 
kO$l1ne n01"ske fiskeren. 
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40 frontkjempere 
Det sovjeUske arkivet glr 

opplysninger om l alt 40 
norske frontkjempere ~m 
omkom .. Det store· flertall 
av dem bukket under i 1944 
og utover våren og som

, meren 1946. Når krigsfang· 
ene først hadde klart å 
komme seg gjennom som· 
meren 1946, steg mulighete
ne til å overleve. Det store 
flertall ble repatriert og 
sendt Ul Norge i løpet av 
forholdsvis kort tid . 

Av årsaker som krigsfan
gearkIvet ikke glr noen for· 
klaringer på, ble en hånd
tull nordmenn sittende in· 
ternert ennå l lang tid etter 
~S8lutn1ngen. Den siste 
gruppen med frontkjempe· 
re som ble løslatt, kom 
hjem så sent som høsten 
1953. Da hadde de sittet i 
sovjetiske fangeleirer linn· 
på ett tiår. 

Den siste nordmannen 
som døde i fangenskap, var 

l følge arkivfIt ~ frpntr 
kJemE' 'r lra Ves .. nan.c:le .. t ... · J lunt ~ h~cl~ han Vflrv~ 
seg ., vUllg Ul' <ten UTsk. 
nOrske clMsjo. n Nordl.ancl.l 
olttQber 1944l>le llatl tatt tU 

'. fange, og <løde hele fem A.f 
etter på sY.Kk4eS~"e. n • lek. 
2992. Pøds/1l'3a1ten' var ut· 
matte"'e. ' . 

Jfølge . mappen 130m flø· 
finnet seg • cllll sQvjeUlIke 
krigsfangeark.v~t, h~ 
m~.gheteneiP .. A et senere .. ti, . t 9Ppgn~ !\ot den d~ 
26 gamle nOf4mannen 
døcle aV en levenYkdP~; 
~t var vanlig praks'liI l 
•. egge Bk. JU.~. å .. <ten .. '.~ .. entl.ige clø.lsårsak. ovjeU e lUyn. 
~gheter h de en llite med 
s~te tilla te $fMommer 
!!lom man pl~ket fra når 
det' kom spørsmål fra ut~ 
landet om døde lelrfanger; 
Døcls. årsaker som ... tm. ~ttel' 
se og sult . var forbuqt A 
m~<lele omver(\enen. ' 

, 
., SOVJETUNIQNEN 

~~ .. ', 
• • Sve[, loysk Noy~~"'" Krasnojarsk 

.~.~ ~ . ~1t1'j , ... 
Saratov $'" JIJ .... .. .,.-

, <il 

utfor hOlilpitlll 061 1 kv~l',;:' 
fat 2, ,"av 8. ," " 

2Q.At.kt.'t ngen. Gøorg w.,a-..• : 
benIiItedt fra 0IiI1o har oJisA,' .c 
ndt en smertefull død Han • 
dQcJe ilS del$Ømber 1944 av: •. 
dysenteri og utmattelse l '. 
det som den gang het Vora- • 
sjilov-omrl\det i Sovjet. • 
$amme dag som han døde, . 
ple han begravet på grav-" • 
plassen Krasnolutsj 1 kvact- •. 
rat l, grav 16. • 

19 år gamle Olav Ram. se· .• 
fra KrIstiansand meldte " 
seg frlvilUg i mars 1~. Ett.:, 
år etterpå blk han tatt til .. 
(ange og dør den 20: mai • 
1946 p. å hospital 1S961. Den • 
Virkelige dødsårsak ,var • 
hjertesvikt p4 grunn av ut-. • 
mattelsQ. ,Flere steder 1 • 
Journalen har Ramse skre-
;ret navnet med sin egen • ~ 
håndskrift. • 

Noen skjebner fremtrer • 
uvegerlig som mer dystre • 
enn andre. Ett eksempel er • 
mureren Haakon Skukke· ' • 
stad fra Mysen. I juni llK2 > 
forlater den da 36 år gamle ' •• 
mannen sine fire barn, som 
er l alderen tre tll 14 år. To' • 
år senere tas han til fange l • 
l{arelen. I april 1946' Cløt· • 
.. an aV magetytus og på.. • 
følgende utmattelse. Skuk··., • 
ltestad er begravet i felles- ' 
grav 161 leir 167 l Leningra- .• 
donn-ådet. Hana na~ står • 
på gravstedet, opplyses det;>:. 

Krigsfangeark1vet . gk ...••• 
stort sett klar beskjed OQl '.. • 
hva som er skjedd,..ed:,' • 
hver enkelt av de et par, 
hundre internerte nord-, .: 
mennene.Men l U-lIS tl1fell,/ • 
er er opplysningene. uklare.. • 
I minst to tilfeller har inter-', • 
nerte nordmenn flyktet fra: • 
leirene og man har på sov' . 
jeUsk side Ikke visst hva~ •• 
som skjedde med dem. Det;,! ., 
dreier seg for det første om" • 
en . person Ved navn Petel',~. 
,Olusen (OJsenT>. født l Bod .. , • 
11924, som ble tatt til fangt;, • 
19:~t'Preusøen 1 okto~.'.l 

Dessuten opplyser ar)d..j 
vet om Anders Monsen.:·.; 
født i 1914. Han ble tatt UlL .i 
fange l juli 1944, og flyktet Il, 
,den 13. august 1946. Hans. a 
skjebne er ukjent, ifølge~; '. 
sovjetiske arkivet. '.' 

• 
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Disse 
døde i 
Stalins 
fange
leirer 

Sivile nordmenn som iføl
ge det sovjetiske krigs
fangearkiv er .omkommet 
i GULag-leirer: 

Fridthjof Brox 
Olaf Olsen 
Sigurd.Andreaasen 

. Ingolf~ersEriksen 
Henry Major 
BjørnVeile 
U.rsin OhUJSseD 
Frontkjempere døde i 

fangenskap (det tas lor
behold om 1eil i det sov
jetiBke.arkivmaterialet) : 

Peter Ansnes, dødmars 
:1945. 

Ble Bamr.od. 1ødt 19l5, 
:dødcleaember·1944. 

Arne BareseI. født :1920, 

død august 1945. 
Fridtjof Baresel, født 

1917.,Gød desember 19~5. 
Bjørn Bast, født 1921, 

død august 19«. 
Asbjørn Bekstrøm, født 

1921, dødUbruar 1~. 
Torbjørn BeUander, 

født 1922, død april 1945. 
Georg Waabenstedt, 

1ødt .192!, .død desember 
19«. 

Arne Dahl, født 1924, 
død juli 1945. 

Georg .. Da.ae, .født .1921, 
dødmat'B 1945. 

.Kjell .. Eger, født 1925, 
død juni 1.1K5. 
. Andre8BElverum; .tødt 
1911, død januar 1946. 

Sigurd Eliassen, født 
1923, død november 1M5. 

Olav Falstad, født 1920, 
død mars 1M4. 

Adolf Gjemble, født 
1915, død april1M5. 

Hans Gerhardsen, født 
1927~død mars 1945. 

Gummr Høyer. født 
1920, dødaprll1945. 

Mads Golden,.1ødt 1908, 
død desember 1945. 

Johann Hansen, født 
19l4. død februar .1945. 

Ame Johansen, født 
1914.,.død mai 1M5. 

Albert .IohaDsen.. født 
"1922,. død juli ~7. 

Arnuif .KiDn;' .født :1924, 
.dødnovember 1945. 

Jørgen Kårvåg, født 
1910, død mars 1M5. 

LE. (1) Kristiansen, 
født 1911, død juli 1945. 

NN, født 1923, død mars 
1M9. 

Torleif Nieolaysen, lødt 
1911, død januar 1945. 

Bjarne Aaresjold, født 
19?1. død februar 1945. 

Torleif Olsen, født 1915, 
død mai 1945. 

Gustaf Olsen, født 1914, 
død desember~. 

Einar Pedersen, født . 
192!,død junU945. 

Olav Ramse. 1ødL:ll24, 
døctmøi.lll44. 

Gustav· 'RiDgen, ,født 
19l4. død llesemberlMll .. 

Nils Seem, født 1922, 
død januar 1945. 

F.s., død september 
1M6. 

Haakon Skukkestad, 
født 1906, død.april1945. 

Torolf Sundkvist,født 
1916,1iød desember 1M4. 

:Mathias Ulla, født 1924, 
død februar 1945. 

Ole Venøasen, født 1913, 
død januar 1945. 

Peter Versland, født 
192? ,død januar 1945. 

Sten Aasjordet. født 
1926,.død februar 1945. 
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