08917

SN
O

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

• • Josef Terboven, Vidkun Quisling, Henry Rinnan, Jens Chr. Hauge. Hva vet dagens nordmenn
"1 rollen disse fire spilte under
,n annen verdenskrig i Norge?
• • Hva vet vi ellers
om hendelser og andre sentrale personer
knyttet
til
krigen og frigjøringen?
• • På oppdrag fra
VG i anledning 50årsjubileet for frigjøringen av Norge, har
Scan-Fact bedt omJ.:J.!J~J~J.:):)1
svar på l 5 spørsmål
om dette kapittelet i vår nære historie.
• • Vi spurte den voksne befolkning i
Norge som er l 5 år og eldre. Du får
også svar på hva norsk ungdom vet
sammnelignet med den voksne befolkning totalt.
• • På neste side kan du se hva vi nordmenn svarte.

_ _•

R
spilte disse fire .
Josef Terboven og dattere:n Inge

________________

Jens Chr. Hauge
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EN AV TRE britiske barn vet ikkE: hvem Wlnston Churchill var, viser en skoleundersøkelse som ble offentliggjort i Sundoy Times.
Undersøkelsen som ble utført i forbindelse
med SO-årsmorkeringen for sluNcn pa annen
verdonskrig, viste at noen barn trodde britenes statsminister under verdenskrigen enten vor USAs president,
forsikringsselger eller sangkomponist.

Hele ii2 prosent av de spurt.e nevnte kongefamilien blant de tre nol'sIw personene de beundret mest
under okkupasjonen. Pa andre·
plass konl statsminister Johan
~ygårdsvold med 11 prosent.
Også Shetlands-Larsen og and·
re motstandsfolk kom også hoyt
p[i li::;t.en, selv om folk flest ikke
kjente til dere::; virksomhet. før et·

Oslo
(NTB-Wibeeke
Lin:
Kongen og haus huuilj!, \" d.r

de enkeltpersoner nordUi.·edi1
beundret mest under ki'i~f'H.
Det går fraln av den s1orq· uu·
dersøkeisen «Nol'g"c undpf ok·

kupasjonen» soni ,"el l'::JHJO
norske skolebarn h,-i, ..· hJ.l'd ..tH
i sine nærnliljøer.

ter krigen, går det fram av und.~r
Bok el sen som ble presentert tirsdag,
Hver elev har intervjuet en per·
son over 65 år. Det omfattende
spørreskjemaet
inneholdt
:JO
spørsmål -- fra mobbing av
{<tyskerungen, til savn av sigarelter.Forfatteren Randi Bratteli
som har vært en av rådgiverne

UngdomJtle1" vet

lite

OtH

krigen

Al.' PEIl LILLELIEN

Ungdommen vet lite om sentrale personer og hendelser under krigen - og ved
og etter frigjøringen. Hver fjerde ungdom tror freden kom til Norge 9. april.
aldt~r~grupper,

velkjente
slagordet «Aldri
mer 9. april» er
tydeligvis
ungdommen
lite
kjent
med, et
slagord som har
brent seg fast hos
den eldre del av
befolkningen.
Scan~Facts under:mkelse
bekrefter for øvrig
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Dd

uorlseLt
yngste.

den gjengse opp'I r\ d -J
fatning. at de eld... :.J . ..:::.; ste vet mest -- og
de yngste minst
-- om krigen.
I de yngre aldersgrupper, fra
15 til 19 ar, har man svart rik·
Hg på bare 4 av 15 spørsmål
om krigen og frigjøl'ingen.

Like gode

De eldre har svart riktig på l:;
av 15 spørsmål, og det er verdt
å merke seg at bådc de som
var voksne under krigen, og de
:wm var barn i 1945, Cl' like gode her.
Da undersøkelsen ble gjort,
ble dct for hvert .spørsmål opp·
gitt tre alternative svar, i tillegg til «vel ikke». Man ble opp~
fordret til jkke å gjette. men
heller uppgi uvet ikke .. , dersom
man ikke var temmelig sikker
på svaret.
Torturisten Henry Ripnans
rolle under krigen cr mer kjent
blant både ung'dom og voksne,
enn den rulle Hjemmefrontens
leder, Jen::; Chr. Hauge, hadde.
Blant ungdommen hersker
det også uvitl'nhet om hvem
som var den tyske øverstkommanderende i Norge. 27 prosent av ungdommen tror Quisling hadde denne rollen, mens
34 prosent svarte Terboven.
Nesten GO prosent av de yngste
visste heller i}{ke at Quisling
ble henrettet på Akershus.

Hflre 10 prOS('nt
Et av de vanslwligerc spørsmålcne gjaldt kunnskapen om
antall nordmenn i kon::;entrasjonsleirer i andre land_ Her
skiller ikke de eldres svar seg
nevneverdig ut. fra ungdom·
mens. Bare 10 prosent av befolkning-en totalt visste at dP.t
dreidp seg om 140U nordmenn.
De aller fleste trodde antallet
var mye høyere.
Litt overraskende visste flere at Nygaardsvold var statsminister i Londun-regjeringen
under krigen, enn at Gerhard-

sell var sta.tsminister i

dt~n

for-

ste regjeringen eiter frigJøringen. Deltp gjelder i alll'

fra

de

På
spørsmål
om hvem i kon·
gefamilien som
kOln først hjem
til Norge etter
frigjøringen, er
forskjellen
stor
mellom unge og
eldre. Bare 29
prosent. av de
yngste visste at
'I '\ 't-J det var daværen.... :J :I ~ de
kronprins
Olav. Om dette
vet folk mer des::; eldre de er.
Et av de vanskeligere spørsmålene var hvor mange hus i
Finnmark ::;om ble brent eller
ødelagt a v tyskerne. Totalt
visste bare hver fjerde nordmann at det var ca. 12000,
mens halvparten svarte ,(vet
ikke».
}I~onikjcllen i kunn::;kap om
hva som skjedde med de rus·
siske krigsfangene, SOln tys·
kerne hadd~ plassert i Norge,
var også ulCget stor nlellom
eldre og yngre. 71 prosent av de
eldre vis::;te at norske myndigheter sendte dem tilbake til
Russland, mot bare 1/j prosent
av de yngn:. De russiske krigsfangene fjkk i.:ll llblid skjebne i
sitt hjemland etter krigen.
Sarnrnenligocr vi kunnskaVf'J! hos kvinner og- nlenn, går
det frem at nlCnn(me totalt
svarte riktig på 7, mens kvinnene

hadd{~

rikti):.;"c av

i undel'kant av 6

1;") ~J-ItJn,mål.

3. mai 1945

NORGE Del tyske sikkfJrhctsfri til sammen
1200 nurdntenn som har vært i
kl'iy8j'(wgenlikup, De wm -Ule
salt fri denne dagen l.'ur alle
rflenn oy kl.'inner under 18 ur}

politiet setter

alle /cl'inncr over 50 år Of! alle
TflCnn overt' 5.5 (lr. Det di'Git;/'
s('!! for det meste om jungel'
sUln hur L'ært holdt sont gi",.lt;r,

eller senn

hUl'

'L'ært arrestt:rt

for 7nindrc !o1'SeelsC1·. Sa,U1HC
duy scndte Hjemmefrontledelsen" t "'Il jOl'holdsurdrc til /Ju!ul/min!!cn mn å fortsette sitt
dayliyc arbeide. Parulen UH J'
(( t;cnliyhct, ro og disiplit1,/).

EUROfIA

Plii

lvIosl,ua ble det

muldt

"I
1{,u/wsouskijs
anYl'cp.';"p;sscr hudde jått lor-

hi,ulclstJ '{)led britiske lTopper
pli en 1 tO kilo!l1,ctcr lang front
laI/ilS
W;smar- Wittenbe ril "
Sa rn mc dag
ule (iL t u J dl rlyurt et møte i

:·;turadntira.l Dljait,::, UL:ichskornmissal'

F1lcu ....,·t;u;'ii Ji/cllum

'1\,;rl'vh,;f/ ,':1 v('el-.)·tkomn~an
derfJwlf' i(t/' 1'f't'hrrnuchl i Nor[j({,

YC'Ht,TrlL

I)fHtil::
aJ.;tf:'t /L
....;LI{Lllill.i/.
ic)jC'1If!rJ/llsllff.}

(.Jri/., ti huld('
{jf.;(/))

jo)' c"f,

Ii/ujor

Buhnte.

tle t klu ri al han
i,"l iye1'1 tU en il 1)fikk ikke
I()]' .,,.ine
,di'csIUfty

!Jf'i.',..

planer
NOl"'lve-

BRA •. fnYJønngen,på Nesodden viden
2,-klns~en

-"e'·n:
••• m
Al· PleR LILLELIEN og NILS BJALAND

urd,.)

NESODUI!:N (VG) En allmennfa~
lig 2. klasse på Nesodden videregtlende skole kOln overraskende bra
ut, da VG ba dem svare på 25 spørsmål om krigen og frigjøringen.
Nå :,;kal dd inIlsl;.yte::> al elevene fikk et aldri ~it
varsl~l pei forhånd - og at de fi}{k tillatelse til
(1 ::;amle seg i sma grupper om besvan::l~i(>ne.
15 av spoI"smiilene var de samme som Scan,
Fact stilte i sin undersøkelse. Her cr spørsmalen(>
!:lom elevene miHte svak'e på i tillegg:

lite

!f'
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under krigen
for prosjektet, (~r spesielt glad for
at undersøkelsen kaster lys over
tysker barnas s}:jebne.
- Disse barna ble mobbet i stor
grad, på samme mate ::;om barn
med foreldre i Na~jonaJ Sam.ling
(NS), sier Br,lLklL l-lun hd1" Lut

kroppen og som har mattet lide i
årevis for foreldrenes synder.
Motstandsmann og lege Ola
Jacob Malm sier i en .kommentar
at under.sokelscn i ()verbevbtmde
grad stemmer

nll~d

uJlll.~,;I~yld('r \)g'::':l de fl0::ite
ji:ViIlIlt.!lli' ::;Olll Ld! Jo .. tYSkl! 501<1a-

har følt

Lel'.

mobrJingcn

på

Han

il

•
Hver fjerde ungdoln •
il

tror jjeden kom til
Norge 9. a12ril.

I
I

.......

eI! s

virkclighden.

lllungc brev fra llH'DUI::-:;kl'l' sun1

denne

;\~,,"""------

~~

-- --

m

lvf:

,·H'~"t-r..,,""~.,.~~""""I''jf<~.,,' ,.~,,;.

8,W~~'4;\><·,"',"?j?!-::it~~)~~'?,

Her er

"-;olk~vartc: ~*;MfW~_;,.)_ d~
Alle:

15-19-åringer:

56%
Quisling ............................ 16%
Falkenhor.t .....•.................... 70/0
Vet ikke ...........•......
21%

34%
27%
10%
28%

Terboven ..........................

svarene

p~~;:;~;::;~liJ~;i
Folk~varte:

-~J~"_~i_
15-19~iuinger:

Alle;

Kronprinsesse rl,,"Ial (i)i-)

54'1%.,

Vet ikke .......... ".............

21%

Kl'Onprin:!. Ol<.lti .

....

4%
37%

23%
200/0
47%

21%
21%
43%

i;,:~~ii;mlf.;~~if:
Alte:

All. fikk bli i Norge ....

Velge om å bli/reise hj.m

All. ble sendt hjem .........
Vet ikke ..................

..

17%

18%

65%

,.".'.";.". '" .' '·d

~~~a!::~@·ilht~J.%i~i4.tWfftt**'
AUe;

10%
19%
12%
58%

Ca. 4000 •........•........................

Rett

~t'.,.·"·,,,",·,

15-19-åringer:

9%
Ca. 12 000 ............................... 25%
Over 30 000 ............................ 17%
Vet ikke .............................. 49°'"
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1%
13%
47°'"
39%

15%

4000.............................
Vet ikke ................•.. :.......

15~19~årjnger:

Alh;;

!>Vdru:

10%

Over 9000 .......................

,.ij1iC,1t1hi~'i;;;~~:1.'tri1~@iJ
folk

1400.................................

~vi:lr:

C;l. 14000

.iii:.\gJ~t§i1i~.~:l;~k~'~
Folk svarte:

I I l j

Alle:

1S-19~årjnger;

15%
8. mai .............................. 78%
1. juni ......................... ,.
2%
V.t ikke ...................... .. ..... 5%

15-19-åringer:

49%
Møllergt. 19 .•••..•................. 11%
Grini ..................................... 4%
Vet ikke ............................. 36%

23%
61%
1%
15%

9. april ,...................

19%
11%
11%
59%

Akershus .................... ,.... .

.iSE!~!:;z:~~6fiarJ:lI~~
Alle:
15-19~åringer:

27%
23000 .................................. 19%
97000 .................................... 2%
V.t ikke ..............
. 51%

8000 ...................................

29%
24%
1%
46%

Rett $var: 23000

~-"l"'(~r'~if1.'+".",~~,·
-' "

~

AUe:

Kjentsabotørlmotst.ma"n

.. ;_ l,

10%

56%
Gestapos sjel i N.·· """ge ..... 9%
Vet ikk•...•..................
26%

Når kom kong Haakon tilbake til Norge?
I 7. juni 19451

Kom Kongen med båt, tog eller fly?

( BOt.

krysseren «Norfolk»

l

Hvor hadde NORTRASHIP .in administrosion? ( london og New York l
Hvem befridde Finnmark?
( Soviet-russere )

På hvilken måte ble Quisling henret-

tet?
I Skurt

pa

Akershus festning 1

Ble forfatteren Knut Hamsun dømt til

døden? I Nei I
Hvor mange nordmenn ble dømt til
fengsel for landssvik?

I Co. 230001

18%
31%
12%
40%

All.;

besvarelst::ne ~ og med litt a~sistanse,

kom

ganske bra ut,
Dette !>It:r VI o~s godt fornøyJ mt::d,
sier lærer Kjell Morki og rektor Sigmund
lt,;kvC!,
e!(;V(.;Hl8

15-19~årjnger.

Alle:

Leder for hjemmefronten 49%

20%
1%
8%
71%

1%
Ledettungtvannsaksjonen 9%
Vet ikke .........•..... ,........... 41%
Kjent landssviker .................

llH9-åringer:

..... 51%

36%

17%
C.rI Joachim Hambro .......... 5%

9%
5%
49%

Johan Nygaard.vold ... ,......

Vet Ikke ................... ,...... 28%
Hvem var aktor i straffe5.aken mot
Quisling? ( Høyusterett!>advokat AnflccUS .'~;.;;.;:,;;;;;~;"."~;·~.;;",;,:.:; ••. _":".....,.,"""',""'Iiiilliil',,:.,'"",",i'_
Schjødt 1
Satt det bade kommunister og Høy~
re-folk i den første samlingsregjeringen
etter frigjøringen?
( Ja, representanter fra aUe de politiske
partiene l
Mange syntes spørsmålene 'lar veldig
faktaorientBrte 09 temmelig vanskoligt:,
men etter a ha som (et seg i grupper om

?

1t~!~~~j:,~,. ~'~_'~"~" _.\.'"',.,"'-.,..~~.,....;.~".,;J
Einar Gerhardsen

n kunne leksa si

,w~~:~~~~~,~~:·:S~~i.':J
Folk'~arte:
:~

1~19~årjl)ger:

Torturerte nordmenn ........

de skole hadde tilegnet seg ganske gode kunnskaper om krigen og

,)

:: •

15--19-år;n9"':

Alle;

5%
Johan Nygaardsvold ......... 61%
Carl Joachim Ilambro .......... 8%
Vet ikke ............................. 26%
Einar Gerhards.n •.....•.....•....

10%
28%
8%
54%

i:.IwF'~r·k-·~,~~i}'<.~~4'~-*~.:c,;l;~~~~~1
o
5~arte:

Alte:

AUe:

15-19-årinqer:

15-19-åringer.

44%

35%

Under 1 år ....................•...... ,..

Arbeiderpartiet Ol) fløyre ....

10%

1- 3 år ,..,.•..••..•..••..•...•...,..

Alle partier ..

7%
20%
30%

14%
41%

Mer enn 3 år ......................

7%
29%
30%

v.t ikke..........................

34%

Arb.iderpartiet .....

Ve-tikke .... , ...

.

13%
22%
9%
56%

bl'"r ørna HWff.Øf."fMfi!t&.~rt.Mdhr,.kttm'?'w1tif4 ~~?~iHTKJEMPERE TORTURERT Bla om ~§tW

