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Etter at freden kom til Norge i 1945, ble tusenvis av nordmenn tiltalt for landssvik og satt inn
i fengsel og fangeleire. Dette er historien om de første som rømte, om deres svenske
medhjelpere og hvordan de organiserte ei fluktrute gjennom Skandinavia med mål om å
komme seg til trygghet i Sør-Amerika. Det er også historien om hvordan rømlingenes planer
slo feil, hvordan de ble arrestert, og hvordan Viktorgruppa la grunnlaget for en senere
fluktvirksomhet som skulle vise seg å være langt mer effektiv.
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Sammendrag
Denne oppgaven handler om Viktorgruppa, et fluktnettverk som oppsto i kjølvannet av andre
verdenskrig. Viktorgruppa besto av norske og svenske nazister, som sammen organiserte flukt
for tidligere frivillige i Waffen-SS, fra norske landsvikfengsel og fangeleire til Sverige.
Oppgaven undersøker hvordan Viktorgruppa organiserte flukten til Sverige. Dette gjøres
blant anna gjennom å se på hvordan nettverket oppsto, hvilke kontakter Viktorgruppa hadde
både i Norge og Sverige, hvilke ressurser de hadde til rådighet, hvem som finansierte
virksomheten og hvilke videre planer Viktorgruppa hadde.
Viktorgruppa oppsto som fluktnettverk gjennom en kombinasjon av personlige relasjoner
og delte erfaringer under krigen. Medlemmene i nettverket hadde felles bakgrunn fra en rekke
organisasjoner, og delte det samme ideologiske grunnsynet fra nasjonalsosialismen. De
norske medlemmene i nettverket hadde knytta kontakter på svensk side av grensa under
krigen, og benytta seg av disse til egen fordel under flukten fra rettsoppgjøret.
Forskninga i denne oppgaven viser at en del tidligere antakelser om Viktorgruppas
virksomhet ikke stemmer. For det første var nettverket langt større og bedre organisert enn
både politiet og historikere har lagt til grunn. I tillegg viser det seg at de økonomiske
ressursene Viktorgruppa hadde tilgjengelig var langt mer omfattende enn man har trodd til nå.
En svært oppsiktsvekkende oppdagelse er at Viktorgruppas svenske medlemmer reiste til
Norge for å hente rømte landssvikfanger og få dem i trygghet i Sverige, før de skulle sendes
videre til Sør-Amerika. Dette gir grunn til å ta rykter om at en svensk nazistisk
fluktorganisasjon sto bak rømningene fra Ilebu langt mer alvorlig enn man tidligere har gjort.
Medlemmene i Viktorgruppa kom seg aldri til Argentina, de ble arrestert i Stockholm og
deportert til Norge. Likevel greide flere av dem seinere å unndra seg straff ved å bruke
kontakter de fikk gjennom fluktnettverket. Sentrale medlemmer i Viktorgruppa bidro også til
at det oppsto langt mer effektive fluktnettverk for nazister i Sverige i årene som fulgte.
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Innledning - Viktorgruppa
Like før jul i 1945 sitter fem nordmenn i en leilighet i Sibyllegatan, i sentrum av Stockholm.
De er frontkjempere, spioner og angivere. De frykter rettsoppgjøret hjemme i Norge, og de
føler seg urettferdig behandla. Derfor har de rømt. De har klart å forsere de første
hindringene, de har kommet seg unna fengsel og fangeleire, og har oppnådd til en relativ
trygghet i Sverige. Sammen med sine svenske hjelpere planlegger de nå neste steg, reisen til
et nytt liv i Sør-Amerika.
Lite vet de norske rømlingene at noen har avslørt gruppas eksistens, og at den svenske
Säkerhetspolisen venter ute i gata. Nordmennene har kommet til Sverige illegalt, og har all
grunn til å frykte deportasjon hjem til Norge, der lange fengselsstraffer venter på dem. At
Säpo kom for å ta dem var det verste som kunne skje de norske rømlingene.
Nordmennene i Sibyllegatan var medlemmer av fluktnettverket kjent som Viktorgruppa.
Dette er det første eksempelet vi kjenner til der rømte norske landssviksfanger har organisert
seg i fluktnettverk, med mål om å flykte til Sør-Amerika og dermed unndra seg straff etter
krigen. Som vi skal se, besto nettverket i hovedsak av rømlinger fra Ilebu fengsel med felles
bakgrunn fra fronttjeneste i Waffen-SS. I tillegg hadde gruppa en rekke svenske medhjelpere
som gjorde flukten mulig. Disse var organiserte nazister fra partiet Svensk Socialistisk
Samling (SSS), som tilhørte den militante, paramilitære fløyen Sveaborg.
Viktorgruppa utgjør bare en liten del av et større bilde knytta til nazistenes flukt like før og
etter krigens slutt. Helt siden tyskernes krigslykke i øst for alvor begynte å snu, antok
flyktningstrømmen til Sverige en helt ny karakter. Tidligere hadde flyktningene til Sverige
stort sett rømt fra fra tysk okkupasjon, men nå begynte finner, latviere, estere og tyske
avhoppere å ta seg inn i landet over Østersjøen, ofte med den svenske statens hjelp. I denne
gruppa finner vi noen av de verste forbryterne fra krigen i øst, personell fra de såkalte
Einsatzgruppen, som hadde mye av ansvaret for massedrap på jøder og annen sivilbefolkning,
fra konsentrasjonsleirene i Baltikum og fra de brutale politistyrkene i de okkuperte
områdene.1
Vi ser den samme tendensen når det gjelder flyktningene over grensa fra Norge: fra 1944
fikk interneringsleirene på Hälsingmo og Kjesäter fikk fra 1944 økende tilsig av NSmedlemmer og tidligere Waffen-SS-frivillige som ville hoppe av den nazistiske karusellen.
En av disse personene, Johan Fredrik Kavli, brukte dekknavnet “Viktor” og ble lederen for
Viktorgruppa.2
1
2

Deland, Mats. Purgatorium. Sverige og Andra Världskrigets Förbrytare. (Stockholm: Atlas 2010), 113-126.
A-nr. 2814, Stavanger Politikammer. L-sak Johan Fredrik Kavli. Rapport fra Hälsingmo, datert 13/11-1944.
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Etter fredsslutningen i mai 1945 økte menneskestrømmen over grensa kraftig; det går
vandrehistorier om “kø i begge retninger” ved grenseovergangene. Norske flyktninger i
Sverige var på vei hjem, mens norske og tyske nazister var på vei i motsatt retning. Vi vet
blant anna at Henry Rinnan og hoveddelen av Sonderabteilung Lola var på vei til Sverige da
de ble arrestert etter kapitulasjonen. Det samme gjelder NS‟ landspropagandaleder Halldis
Nergaard Østbye, og en hel rekke andre som forsøkte å slippe unna etter 8. mai 1945.3
Det enorme kaoset av flyktninger, soldater og krigsfanger som prega Europa etter freden i
1945, gjør at nazistenes flukt etter Tysklands kapitulasjon har vært gjenstand for atskillige
myter og konspirasjonsteorier. Dette er kanskje ikke så underlig, tatt i betraktning at millioner
av mennesker var på vandring rundt omkring på kontinentet. Noen prøvde å komme seg hjem,
andre måtte finne seg et nytt hjem, og noen ville slippe unna fangenskap og straff.
Sverige spiller en viktig rolle i dette flyktningkaoset. Det mest kjente og omtalte er
Sveriges rolle som mottaker av flyktninger under krigen. Nå skulle tusenvis av disse
menneskene vende hjem. For andre representerte Sverige et håp om et nytt hjemland, særlig
for baltiske flyktninger som ville unnslippe det sovjetiske diktaturet som var blitt innført i
hjemlandene deres. Denne historiefortellinga bygger opp om den svenske selvforståelsen: at
man under andre verdenskrig var nøytrale og humanitære.
Sveriges rolle som aktør og transittland for rømte krigsforbrytere og nazister er langt
mindre kjent. Baltiske og tyske krigsforbrytere fikk opphold i Sverige, eller de fikk bli i
Sverige fram til de fant seg nye hjemland i Sør-Amerika, USA eller Canada. Så lenge de sto i
fare for å få dødsstraff i Sovjetunionen kunne de føle seg rimelig trygge i Sverige, siden
svenskene da nekta å utlevere dem.4 De norske rømlingene i Sverige kunne derimot ikke føle
seg like trygge, i alle fall ikke like etter krigens slutt. Medlemmene av Viktorgruppa er et
eksempel her; de ble arrestert, avhørt og umiddelbart utlevert til Norge, selv om de ikke hadde
gjort seg skyldig i noe beviselig kriminelt i Sverige. På grunn av dette finnes det et rimelig
rikt kildemateriale som gjør det mulig å beskrive dem.
Den norske historieskrivinga om rettsoppgjøret etter krigen har også i stor grad oversett
historien om flyktende nazister. Det synes som om man har lagt til grunn at siden det norske
landssvikoppgjøret ble så omfattende, har de som fortjente det fått sin straff.
Målet med denne oppgaven er å undersøke denne lite belyste sida ved rettsoppgjøret, den
norske okkupasjonshistorien og dens etterspill. Uansett hva man måtte mene om

3

Furuseth, Anne Kristin. Norske Nazister på Flukt. Jakten på et nytt hjemland i Argentina. (Oslo: Schibsted,
2013), 51-52.
4
Deland, 116-119.
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rettsoppgjørets omfang, er det liten tvil om at ganske mange mennesker unndro seg straff
gjennom flukt. Etter krigen endte flere hundre landssvikdømte nordmenn opp i land som
Argentina, Spania og Sverige. En god del av disse emigrerte etter å avtjent landssvikstraff,
andre hadde stukket av fra rettsoppgjøret og strenge straffer i Norge.5
Viktorgruppa er, i norsk sammenheng, et tidlig eksempel på slik flukt fra rettsoppgjøret,
siden de fleste i dette fluktnettverket rømte allerede på sommeren eller tidlig på høsten 1945.
Gruppas historie forteller oss derfor mye om hvordan flukten i denne tidlige fasen ble
organisert. Hvem var disse flyktningene? Hvem hjalp dem? Hvem finansierte slik flukt?
Selv om fluktruta gjennom Sverige var svært omfattende og viktig, finnes det relativt lite
forskning om nazistenes flukt gjennom landet. Viktorgruppas aktivitet i Sverige er til en viss
grad blitt forska på av svenske og norske historikere tidligere, men på norsk side av grensa er
fluktnettverket fullstendig uutforska. Et anna viktig mål for oppgaven er derfor å undersøke
Viktorgruppas apparat i Norge, for slik å bidra til forskninga rundt den nordiske fluktruta.
Gjennom å undersøke Viktorgruppas aktiviteter og organisasjon ønsker jeg å belyse
historien til de flyktende norske nazistene, et nærmest uutforska emne innen norsk
okkupasjonshistorie. Ved å svare på flere sentrale spørsmål rundt hvordan flukten foregikk,
vil jeg komme fram til et mer tydelig bilde av hvordan det var mulig å unnslippe
landssvikoppgjøret, gjennom å besvare hovedspørsmålet:
Hvordan organiserte Viktorgruppa flukt fra rettsoppgjøret i 1945?

Forskningsstatus og historiografi
“Norsk okkupasjonshistorie har, med noen få unntak, vært preget av en nasjonalstatlig
tolkningshorisont og fravær av komparative analyser. [...]de mindre minneverdige hendelsene
fra okkupasjonshistorien var lenge viet en marginal interesse”, skriver historiker Odd Bjørn
Fure.6
I store deler av tida etter andre verdenskrig har okkupasjonshistorien vært viktig som
nasjonalt samlingsprosjekt.7 Norge har altså i lang tid hatt ei fortelling om den andre
verdenskrigen som har vært prega av nasjonale utfordringer som har styrka fellesskapet.8 Det
kulturelle og politiske hegemoniet i etterkrigstida har avgjort hvordan krigserfaringene ble
framstilt, og hvilke fortellinger om krigen som var minneverdige. Dette er nok grunnen til at
5

Furuseth, 24-25.
Emberland, Terje & Kott, Matthew. Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt. (Oslo:
Aschehoug 2012), 9.
7
Correll, Synne. Krigens Ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. (Oslo: Scandinavian Academic
Press 2010), 212.
8
Heiret, Jan, Ryymin, Teemu & Skålevåg, Svein Atle (red.). Fortalt Fortid. Norsk historieskriving etter 1970
(Oslo: Pax Forlag 2013), 9.
6
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norske nazisters flukt fra rettsoppgjøret ikke har vært høyt oppe på agendaen i etterkrigstidas
forskning. Faktisk drøyde det helt til 2013 før den første boka om de norske rømlingene i SørAmerika kom, selv om det har vært kjent i lang tid at mange norske landssvikere endte opp
særlig i Argentina. Anki Furuseths bok Norske Nazister på Flukt er slik sett del av et nytt
paradigme i norsk okkupasjonshistorie, der det er større rom for de mer traumatiske og
fortidde sidene av krigshistorien.
Den nyere okkupasjonshistorien representerer slik sett et brudd med det mer ensidige
patriotiske narrativet fra årene etter krigen. Særlig etter opprettelsen av HL-senteret i 2001 har
det vært en tydelig økning i forskninga på norske nazister, norsk delaktighet i Holocaust og
krigsforbrytelser.9 Gjennom denne nyere forskninga har vi altså fått fram nye syn på
okkupasjonen og nordmenns rolle i andre verdenskrig.
Av åpenbare årsaker har ikke Sverige noen okkupasjonshistorisk tradisjon på samme måte
som Norge, men den nasjonale fortellinga om andre verdenskrig har noen fellestrekk. Man har
i stor grad fokusert på Sveriges rolle som en nøytral stat og et humanitært mottaksland for
flyktninger fra krigsherjede land. Nyere forskning har imidlertid nyansert denne framstillinga
kraftig. For å si det med Bosse Schöns ord, har den svenske staten “sopat smutsiga uppgifter
under mattan”, og oversett kontroversielle sider ved egen rolle under andre verdenskrig.10
En kan si at man i Sverige ventet lenge med å fokusere på landets mindre hyggelige rolle i
krigen, og med sine egne “hemmanazister” og svenske frivillige i Waffen-SS. Men gjennom
de siste tiårene er det gjort flere forsøk fra svensk side på å hente fram disse sidene ved
krigshistorien. For eksempel var Mats Delands Purgatorium del av et statsfinansiert
forskningsprosjekt med mål om å belyse “krigsförbrytarproblematiken”, Sveriges mottak av
krigsforbrytere etter krigen.
Forskninga viser at Sveriges rolle som nøytral nasjon og mottaksland for flyktninger er et
langt mer komplisert og sammensatt tema enn man tidligere har antatt. Som nevnt tok Sverige
i mot, for ikke å si henta, mistenkte og kjente krigsforbrytere fra Baltikum. Også flere tyske
krigsforbrytere endte opp i Sverige i åra etter andre verdenskrig.11
“Krigsförbrytarproblematiken” viste seg å være et svært problematisk tema i Sverige.
Deland framholder at den svenske statens rolle i dette representerer et politisk og moralsk
problem som burde fått langt større oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet, slik at man kan

9

Se f. eks. Himmlers Norge eller Sørlie, Sigurd. Solkors eller hakekors: Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945
(Oslo: Dreyer 2015)
10
Schön, Bosse. Där Järnkorsen Växer. (Stockholm: Bokförlaget DN 2001), 8.
11
Deland, 17-18.
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ta et ordentlig oppgjør med Sveriges egen rolle i andre verdenskrigs forbrytelser.12 Det samme
kan man si om svenske nazisters deltakelse som frivillige i Waffen-SS, der man nå antar at
omfanget av dette var større enn man tidligere har trodd.1314
En av de fremste ekspertene på de svenske “hemmanazisterna” er historiker Heléne Lööw,
som debuterte med avhandlingen Hakkorset og Wasakärven i 1990. I 2004 kom boka
Nazismen i Sverige 1924-1979, som utgjør grunnlaget for denne oppgavens antakelser om det
nazistiske partiet SSS. Lööw gir i denne boka en særdeles grundig gjennomgang av de
nazistiske bevegelsenes historie i Sverige, med fokus på partistruktur, arbeidsmåter,
finansiering og ideologi. Lööws forskning viser at nazismen i Sverige slett ikke døde etter
andre verdenskrig, men gikk over til mer skjulte former.15
Som nevnt utga Mats Deland boka Purgatorium, om Sveriges forhold til flyktende
nazister. Purgatorium må betraktes som et hovedverk i litteraturen om den nordlige fluktruta
og Sveriges rolle i nazistenes flukt, da det er den eneste helhetlige beskrivelsen av fluktruta
gjennom Sverige. Deland setter denne fluktruta i sammenheng med fluktrutene gjennom
andre deler av Europa, og bidrar til revidering av synet på den svenske statens rolle i mottaket
av krigsforbrytere.16 For denne oppgavens formål har Delands forskning derimot noen viktige
svakheter: Purgatorium dreier seg i stor grad om baltiske og tyske krigsforbrytere som tok seg
til Sverige, og i langt mindre grad om de norske rømlingene.17 Dette er kanskje naturlig,
ettersom nordmennene utgjorde en ganske liten andel av nazistene i landet.
Den første forskningslitteraturen som fokuserer på de norske nazistenes flukt kom i 2014,
med Anne Kristin Furuseths bok Norske Nazister på Flukt. Furuseth undersøker det norske
NS-miljøet i Argentina fra et migrasjonsteoretisk perspektiv, og undersøker hvordan norske
nazister kom seg unna. Gjennom Furuseths forskning har en del av flukten fra det norske
rettsoppgjøret blitt klarlagt, men svært mye gjenstår fortsatt å finne ut av.18 Mengden
forskningslitteratur om flukt gjennom Skandinavia står ikke i forhold til omfanget av

12

Deland, 23-24.
Se f.eks Schön eller Gyllenhaal, Lars & Westberg, Lennart. Svenskar i Krig 1914-1945. (Lund: Historiska
Media 2008)
14
Dessverre har mye av fokuset blitt flytta vekk fra selve debatten, da det finnes store uenigheter om hvilke
påstander som egentlig stemmer. For eksempel har Bosse Schön blitt beskyldt for å drive med
konspirasjonsteorier, overdrivelser og halvsannheter, der andre forskere har kommet med langt mer moderate
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fluktruta, og det er mange “svarte hull” i historien om den nordlige fluktruta. Særlig gjelder
dette organiseringa av flukt i Norge, der vi vet svært lite.
Der fortellinga om den nordlige fluktruta i Norge og Sverige er relativt lite belyst, er
fluktruta gjennom det sørlige Europa langt mer utforska. Dermed er også litteraturen, både
den historiefaglige og de skjønnlitterære framstillingene, langt flere. Men også her har det
skjedd viktige utviklinger innen historieforskninga som det må gjøres rede for.
Da andre verdenskrig var over, gjorde den raske omstillinga til kald krig at seierherrenes
prioriteringer raskt endra karakter. Mens krigsåras diskusjoner gjaldt hvor mange nazister som
skulle henrettes etter krigen, ble særlig USA og Sovjetunionen nå mest opptatt av å rekruttere
nazi-tyske forskere og krigsforbrytere til sine egne formål. Teknisk ekspertise og
etteretningsinformasjon gikk foran behovet for å straffe fiendene.19 Man ville få unna de mest
profilerte sakene i rettsoppgjøret fortest mulig, og skapte dermed et rom der mange mindre
profilerte krigsforbrytere kunne komme seg unna relativt enkelt.20
Fokusskiftet etter krigen gjorde de flyktende nazistene til et langt mindre interessant emne,
særlig siden de seirende nasjonene hadde interesse av å dysse ned sin egen involvering i at
krigsforbrytere unngikk straffeforfølgelse. Hoveddelen av oppmerksomheten rundt temaet
kom fra såkalte nazijegere, særlig fra miljøet rundt den østerrikske jøden Simon Wiesenthal.
Wiesenthal var overlevende fra de tyske utryddingsleirene, og begynte kort etter krigen å
jobbe for de vestallierte sine etterretningsorganer, før han på egen hånd begynte å spore opp
krigsforbrytere for å stille dem for retten. Særlig kjent er rettsaken mot Adolf Eichmann, som
Wiesenthal etter eget utsagn bidro til å spore opp i Argentina, før Eichmann ble frakta til
Israel og dømt til døden i 1962.21
Gerald Steinacher peker på Wiesenthal sin virksomhet som avgjørende for dannelsen av en
særegen mytologi rundt temaet naziflukt.22 Fremst i denne mytologien finner vi ODESSA.
Wiesenthal framholdt Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen som den drivende krafta
bak flukten fra rettsoppgjøret. Dette var en verdensomspennende konspirasjon bestående av
toppfolk fra SS som finansierte, organiserte og bisto alle naziforbrytere som ville komme seg
unna. Organisasjonen skulle ha som mål å opprette et nazistisk “fjerde rike”.23
I følge Wiesenthal ble han oppmerksom på ODESSA i 1947, like etter at organisasjonen
skulle ha blitt oppretta. I selvbiografien sin skriver han at han ikke fikk stoppa ODESSA, men
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etterforsket dem og klarte dermed å avsløre organisasjonens aktiviteter. Blant anna skal han
ha funnet ut at ODESSA sto bak fluktrutene gjennom det sentrale Europa til Argentina og
Midtøsten.24 De sensasjonelle historiene Wiesenthal fortalte ble omgjort til skjønnlitteratur
gjennom Frederick Forsyths svært populære The ODESSA File, som senere ble filmatisert.25
Slik fikk inntrykket av en verdensomspennende og mektig nazikonspirasjon feste seg som
forklaring på hvordan så mange nazister kunne unnslippe straff etter andre verdenskrig.
Problemet med dette er at Wiesenthals teori om ODESSA har vist seg å ikke stemme. Et
slikt nettverk har aldri eksistert, men Wiesenthal og hans tilhengere fortsatte å bruke
ODESSA som fiendebilde i lang tid. Siden interessen rundt temaet var såpass marginal,
dokumenter og arkiver var unntatt offentlighet, og den politiske situasjonen ikke åpna for
videre forskning på området, fikk Wiesenthal og andre nazijegere definere premissene rundt
temaet. Slik fikk myter og konspirasjonsteorier feste seg i det kollektive minnet rundt
krigsforbryternes flukt.
I senere tid er det derimot gjort mye forskning som korrigerer dette bildet kraftig. For
eksempel ble ODESSAs eksistens tilbakevist, og man har danna seg en ny oppfatning om
hvordan flukten ble organisert.26 Gerald Steinacher presenterer en rekonstruksjon av den
sørlige fluktruta i Nazis on the Run, og avviser de monokausale forklaringsmodellene man
tidligere har presentert.27 Guy Walters gjør mye av det samme i Jakten på Ondskapen, der han
trekker fram en todelt, kompleks forklaringsmodell. Dels peker Walters på små, avgrensede
fluktnettverk, dels på større organisasjoner som gjorde organiseringa av flukt mulig.2829 Selv
om man finner fellesnevnere mellom fluktnettverkene, for eksempel tilhørighet til SS, er vi i
dag sikre på at bakgrunnen og organiseringa av flukt er langt mer kompleks enn tidligere
antatt.30
Grunnlaget for den nye forskninga kom da viktige arkiver i Argentina og flere europeiske
land ble åpna etter den kalde krigen, og det nødvendige kildematerialet til å beskrive
fluktrutene gjennom Sør-Europa ble tilgjengelig. Mye av forskninga på området er
tyskspråklig, og omhandler først og fremst fluktrutene gjennom Sentral-Europa til Italia og
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videre til Argentina. Som nevnt er tilsvarende forskning om den nordlige fluktruta, gjennom
Norge, Sverige og Danmark, langt mindre omfattende. Dette kan ha sammenheng med at
oppmerksomheten rundt fluktruta gjennom Skandinavia har vært svært liten, selv om man nå
kjenner til flere fluktnettverk. Likevel avfeide for eksempel Wiesenthal at det var mulig å
unnslippe gjennom de skandinaviske landene.31
Dette er ettertrykkelig tilbakevist av skandinavisk forskning på området. Vi vet at tyske og
baltiske krigsforbrytere hadde få problemer med å komme seg unna gjennom Sverige, enten
ved at den svenske staten ga dem flyktningstatus eller ved hjelp fra svenske nazister.32 Vi vet
at mange norske nazister unnslapp, og at en del tyske krigsforbrytere rømte fra Norge. For
eksempel klarte mannskaper fra en tysk reservepolitibataljon, Orpo-9, å stikke over grensa til
Sverige like etter fredsslutningen. I denne bataljonen fantes noen av de verste massemorderne
fra SDs Einsatzgruppen og “geværkulenes Holocaust” i øst.33
Likevel er ikke fluktnettverkene i Skandinavia undersøkt i samme omfang som de sørlige
fluktrutene. Vi vet at mange rømte, og at det fantes organiserte fluktnettverk, men vi mangler
forskning tilsvarende Steinacher, Walters og Schneppen sine undersøkelser. Vi vet lite om
hvordan det gikk an for krigsforbrytere og kollaboratører å unnslippe, på tross av at autoriteter
som Wiesenthal trodde det var umulig. Forskninga på den nordlige fluktruta mangler dermed
helhet.

Kildegrunnlag
Siden kildegrunnlaget for oppgaven er noe komplekst, vil jeg redegjøre nøye for det og
diskutere eventuelle utfordringer med kildene og kildenes troverdighet.
Riksarkivets landssvikarkiv utgjør en hovedkilde i denne oppgaven. Dette dreier seg om
etterforskningsdokumenter, avhørsrapporter, personlige brev, avisutklipp, promemoria og
annen offentlig korrespondanse henta fra landssvikssakene til medlemmene i Viktorgruppa.
Riksarkivets åpning for innsyn i Landssviksarkivet i 2015 har gjort enorme mengder historisk
kildemateriale tilgjengelig. Informasjon henta fra landssviksaker er avgjørende for at denne
oppgaven i det hele tatt har vært mulig å skrive.
I tillegg til landssvikssakene har jeg benytta meg av kilder fra Landssviksarkivets
“diverseserie”, der det såkalte fluktarkivet ligger. Fluktarkivet består av rapporter,
internkommunikasjon og etterforskningsmateriale som angår rømninger fra landssvikfengsel
og fangeleire. Denne delen av arkivet er taushetsbelagt, og jeg har derfor måttet søke om
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tillatelse for å få innsyn i diverseserien. I den forbindelse har jeg forplikta meg til å behandle
taushetsbelagte opplysninger etter gitte kriterier, og til å være svært selektiv i hvilke
opplysninger som publiseres i oppgaven.
I første rekke holdes opplysninger av en privat art, for eksempel om helsetilstand og
familieforhold, utafor oppgaven. Slike opplysninger ville uansett ikke ha hatt noen særlig
relevans for arbeidet, anna enn i de svært få tilfellene der familiesituasjon eller helsetilstand
har påvirka vedkommendes aktiviteter under flukt. De opplysningene dette gjelder er uansett
ikke avgjørende for noen påstand eller konklusjon i oppgaven. I tillegg har jeg holdt unna en
del opplysninger om de involverte partenes aktiviteter under krigen, med mindre disse anses
som særlig interessante for fluktnettverkets dannelse og funksjon, eller utgjør avgjørende
motiv for selve flukten. Jeg har derfor valgt å publisere opplysninger om fronttjeneste i
Waffen-SS, ansettelser i norske og tyske politi- og etterretningsorganisasjoner, og eventuelle
andre ansettelsesforhold i okkupasjonsstyret, nettopp fordi dette viser hvordan nettverket har
oppstått, hvilke kontakter de hadde å forholde seg til og hvilke ressurser de hadde til rådighet.
I mange tilfeller har det dukka opp opplysninger om forbrytelser og graverende forhold
som ikke tidligere har vært allment kjent. I de fleste tilfellene har jeg valgt å anonymisere
personene eller ikke publisere slike opplysninger av hensyn til eventuelle etterkommere.
Spørsmålet om offentliggjøring av navn på rømte landssviksfanger har også presentert et etisk
dilemma. Siden det gjennom hele prosessen har dukka opp stadig flere nye navn, er det
nærliggende å anta at vedkommendes aktiviteter under og umiddelbart etter krigen ikke har
vært allment kjent, kanskje heller ikke for deres etterkommere. Jeg har derfor valgt en todelt
tilnærming til publisering av fulle navn. I de tilfeller der vedkommende allerede er kjent
gjennom forskningslitteratur har jeg valgt å bruke det fulle navnet. I de tilfellene navnet ikke
er offentlig kjent fra før, vil personen være anonymisert som for eksempel “Karl N” og
lignende.
I tillegg til kildene henta fra det norske Landssviksarkivet, har jeg benytta meg av kilder
fra det svenske Säkerhetspolitiets arkiv ved Riksarkivet i Arninge. Disse har vært svært
interessant lesing, og har hatt to hovedfunksjoner. For det første har Säpo-arkivet inneholdt en
del opplysninger som ikke har vært inkludert i landssvikssakene. For det andre har det vært
særdeles nyttig å kryssjekke for eksempel avhørsrapporter fra Landssvikspolitiet med
tilsvarende rapporter fra Säpo. Forskjellen mellom de to politietatene er svært stor når det
kommer til hvilke opplysninger de avhørte har vært villige til å gi, men også når det gjelder
hvilke spørsmål politiet har valgt å stille.
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Hovedutfordringa er at kildene i noen henseende er svært mangelfulle, at de tiltalte ofte
motsier hverandre (og seg selv), og at de avhørte enten nekter å snakke, oppgir veldig knappe
opplysninger eller rett og slett lyver.
For å ta det siste først; av åpenbare grunner var medlemmene i Viktorgruppa svært lite
villige til å snakke med politiet. Fluktnettverkets operasjoner var hemmelige, og medlemmene
i gruppa var redde for å avsløre kamerater som framdeles befant seg på frifot. I tillegg kom
frykten for skjerpet straff. Det kan også tenkes at det var en egen motivasjon for de fleste at
strukturen i fluktnettverket skulle bestå mest mulig intakt, i tilfelle de fikk sjansen til å stikke
av på nytt.
At gruppas aktiviteter av åpenbare grunner ikke var noe de ville snakke til politiet om, og
at de involverte ikke lever lenger og kan intervjues, gjør det dessverre umulig å gi en helhetlig
beskrivelse av fluktnettverket. Det er likevel mulig å sette sammen nok informasjon til å gi et
relativt informativt bilde av nettverkets omfang, aktiviteter og kontakter. Noen spørsmål vil
nok aldri kunne besvares, men kildegrunnlaget er mer enn godt nok til å beskrive
fluktnettverket i den tidligste fasen.
Den største utfordringa ved kildegranskinga har vært å avgjøre sannhetsgehalten i de
avhørtes utsagn. I enkelte landssvikssaker har de tiltalte omtrent ikke vært villige til å uttale
seg, og når de først kom med opplysninger viser de seg ofte å ikke stemme. I mange tilfeller
har politiet til slutt klart å få enten de tiltalte eller vitner til å snakke, slik at de selv har måttet
avsløre løgnene de har kommet med under tidligere avhør. I andre tilfeller har det vært svært
nyttig å sammenligne med avhør fra andre saker, slik at opplysningene kan kryssjekkes. Slik
har jeg kunnet manøvrere meg fram til det jeg anser som et relativt virkelighetsnært bilde av
Viktorgruppas aktiviteter.
Det er ett forhold som særlig kompliserer arbeidet med kildene. Da medlemmene i
Viktorgruppa satt fengsla i Stockholm og skulle avhøres, kom de i kontakt med Säpotjenestemenn som sympatiserte med nazismen. En eller flere av disse lot en del av dem se de
andres avhørsrapporter, slik at de kunne samkjøre historiene sine.34 Slik kan viktige
opplysninger ha gått tapt, siden de avhørte visste at de ikke var nødt til å avsløre alle
hemmeligheter.
Dette problemet lettes noe av avhørene av Carsten S og Per John Ulfsberg Christensen. De
to frontkjemperne “sprakk” i avhør, og avslørte mye av det de visste om Viktorgruppas
aktiviteter. I tillegg avslørte de en del interessante rykter og løsere opplysninger om den
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organiserte fluktvirksomheten knyttet til Ilebu. Säpos avhør av Carsten S, og og
opplysningene som Christensen ga til det norske Landssvikpolitiet, har derfor vært til stor
nytte for å nøste videre opp i historien.
Det siste, og mest frustrerende problemet med kildene, er Landssvikspolitiets
interesseområder og hvilke spørsmål de ville ha svar på. Når fangene først var tilbake i
Landssvikspolitiets varetekt, mista opprullinga av fluktnettverket tydeligvis all interesse. Å
rømme fra fengsel medførte ingen straffeforlengelse eller særlig skjerping av straffen, altså
var hele fluktopplegget nedprioritert av politiet så lenge de involverte ikke slapp unna. Ett
unntak her er saken til Trygve Astrup Nielsen, siden han av uforklarlige grunner ble satt på
frifot etter hjemkomsten fra Sverige. I dette tilfellet satte politiet himmel og jord i bevegelse
for å få tak i ham igjen, og han ble derfor grundig utspurt da han igjen ble tatt. Derimot var
emnet flukt generelt ikke noe man interesserte seg særlig for. De vedlagte rapportene og
saksdokumentene fra Säpo inneholder som oftest langt mer relevant informasjon om dette enn
Landssvikspolitiet sine rapporter.

Teori
For å belyse sentrale sider av hvordan Viktorgruppa fungerte, vil jeg benytte meg av historisk
nettverksanalyse som teoretisk innfallsvinkel. Gjennom å se på sosiale relasjoner og
kontaktpunkter ønsker jeg å se på hvordan nettverket har oppstått og hvilken betydning
kontaktnettverket har hatt i muliggjøringa av flukt.
I tillegg vil jeg benytte sosiologisk forskning om relasjonene som oppstår mellom soldater
i kamp, med hovedvekt på båndene mellom tyske soldater på Østfronten. Særlig dreier dette
seg om forskning rundt Kameradschaft-myten, og hvordan relasjonene mellom soldatene
utvikla seg i sosiale primærgrupper.
Gjennom å benytte denne teorien ønsker jeg å besvare to sentrale spørsmål knytta til
problemstillinga. For det første er det nødvendig å avgjøre hvordan nettverket oppsto, hvilke
relasjoner som lå til grunn for Viktorgruppas eksistens. I tillegg kan teorien brukes til å belyse
hvorfor de norske rømlingene fikk hjelp fra andre, om flukthjelpernes bidrag var bygd på
relasjoner og idealistisk sympati, eller om egeninteresser var hovedmotiv.
Historisk nettverksanalyse
Som oftest befinner historisk nettverksanalyse seg i skjæringspunktet mellom politisk historie
og sosial- og kulturhistorie. I følge Ola Teige defineres et nettverk som “varige, uformelle og
mellommenneskelige sosiale bånd”, med vekt på betydninga de sosiale relasjonene har for
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forholdet mellom de ulike aktørene. Nettverksanalyse blir følgelig en systematisk
undersøkelse av disse sosiale relasjonene.35
Den moderne nettverksanalysen har røtter i psykologisk, sosiologisk og
sosialantropologisk forskning. Innenfor sosialantropologisk forskning har nettverksanalyse
stått fram som et nytt paradigme de siste åra. For historiefagets del har den såkalte Uppsalaskolen i Sverige formulert nye måter å undersøke historiske hendelser på gjennom
nettverksanalyse, og understreka viktige aspekter for bruk av nettverksteori som historiefaglig
analyseverktøy. Hovedpoenget til Uppsala-skolen er at det er relasjonenes funksjon og
innhold som må vektlegges, ikke nettverkets form. I senere tid har andre svenske historikere
lagt til at de kvalitative og kvantitative aspektene ved nettverksanalyse bør ansees som
komplementære størrelser, slik at begge deler er avgjørende for bruk av nettverksteori.36
I all hovedsak opererer vi med fire typer nettverk; ekteskapsrelasjoner, økonomiske,
politiske og personlige relasjoner. For Viktorgruppa sin del er de to siste kategoriene mest
aktuelle, da nettverket består dels av personlige bekjentskaper, dels av politiske kampfeller
med samme ideologiske holdninger. Innenfor kategorien personlige relasjoner skiller man
mellom emosjonelle og instrumentelle vennskapsrelasjoner. En emosjonell relasjon er
hovedsaklig bygd på vennskapsfølelse, mens den instrumentelle i større grad bygger på felles
mål og gjensidig interesse og bistand.37
Det er vanskelig å skille mellom de to typene vennskapsrelasjon over 70 år etter nettverket
oppsto, og kanskje er det heller ikke noe poeng i å skille eksplisitt mellom dem. Likevel
virker det mest nærliggende å anta at relasjonenes instrumentelle funksjon har større
påvirkning på Viktorgruppas aktiviteter enn den emosjonelle, kanskje særlig i relasjonene
med kontakter utenfor nettverkets kjerne. Uansett vil det være viktige perspektiver å ha med i
forskninga.
Kameradschaft – sosiale primærgrupper
I tida like etter andre verdenskrig forsøkte mange forskere å forklare hvorfor tyske soldater
fortsatte å kjempe, selv etter det ble åpenbart at krigen var tapt. En populær forklaring på dette
var at soldatene var ideologisk indoktrinerte nasjonalsosialister, som fortsatte å kjempe på
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grunn av ideologisk overbevisning. Den andre hovedforklaringa dreide seg om
Kameradschaft, samholdet innad i soldatfellesskapet.38
Hovedmennene bak den siste teorien var de amerikanske sosiologene Edward Shils og
Morris Janowitz. De konkluderte med at soldatenes kampmoral i hovedsak knytta seg til de
personlige relasjonene innad i sosiale primærgrupper, det vil si i soldatenes kampenhet.
Primærgruppa var bygd på et grunnlagt av gjensidig sympati og felles identitetsbyggere, og
var i følge Shils og Janowitz langt viktigere enn såkalte sekundære symboler, som fedreland,
parti og ideologi.39
Shils og Janowitz sin primærgruppeteori har mange fellestrekk med den tyske soldatmyten
om Kameradschaft. I Hitlers Tyskland ble Kameradschaft presentert som slags blanding av
gruppesamhold (jf. Shils og Janowitz), Völkisch-ideologi og homoerotikk, der
soldatfellesskapet, “male bonding” og Volksgemeinschaft, folkefellesskapet gikk hånd i
hånd.40 Tyske soldater i begge verdenskriger la stor vekt på kameratskapet med medsoldatene
som motivasjon for å holde det gående under til dels ekstreme og umenneskelige forhold ved
fronten, og det utvikla seg en mytisk kultstatus rundt kameratbegrepet. Særlig fungerte
Kameradschaft som en forklaringsmodell innenfor en apolegetisk minnekultur i Tyskland
etter andre verdenskrig.41
Teorien om Kameradschaft og sosiale primærgrupper, slik Shils og Janowitz presenterte
den, hadde en rekke åpenbare mangler. For det første var det empiriske grunnlaget svært
mangelfullt, da forskerne baserte hele teorien på intervjuer med et fåtall tyske krigsfanger i
Nord-Afrika og Frankrike. Dessuten tok ikke primærgruppeteorien hensyn til den tyske
hærens krigsforbrytelser og dagligdagse brutalitet, men aksepterte helt og holdent premisset
om “clean Wehrmacht”, at den regulære hæren var uten skyld i de voldsomme overgrepene
Tyskland sto bak under krigen. Dette premisset er beviselig feil: Wehrmacht og de regulære
tyske soldatene var i aller høyeste grad en aktiv del av det nazistiske prosjektet, uten at Shils
og Janowitz formulerte noen slags forklaring på dette.42 I tillegg tar ikke teorien hensyn til at
Wehrmacht besto av mer enn 17 millioner soldater med svært forskjellig bakgrunn, religion
og politiske synspunkter, slik at hæren vanskelig kan beskrives som en homogen gruppe.43
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Det er ikke dermed sagt at soldatenes lojalitet innad i primærgruppa ikke spilte noen rolle.
Tvert imot er det fullt mulig at soldatenes lojalitet og moral var knytta både til primærgruppa
og sekundære symbol, i dette tilfelle nazismen og Tyskland, noe også Kühne anerkjenner.44
Samholdet i primærgruppa var definitivt en faktor i soldatenes moral, men kameratskapet som
symbol spilte kanskje en like stor rolle: soldatene i den andre verdenskrig hadde vokst opp
med myten om Kameradschaft, og den nazistene brukte myten som verktøy i propaganda og
opplæring.45
I denne oppgaven er poenget uansett ikke å gi noen fullgod forklaring på tyske soldaters
kampmoral, men å se på relasjonene mellom tidligere soldater. I den sammenheng er både
primærgruppeteorien og Kameradschaft-myten svært interessante, og kan brukes til å belyse
viktige sider av Viktorgruppas aktivitet kort tid etter krigen. Hadde rømlingene for eksempel
noen åpenbar kodeks om kameratskap? Var samholdet mellom SS-veteranene en faktor i
organiseringa av flukt?

Metode
Mitt mål med masteroppgaven er å besvare en del sentrale spørsmål rundt organisering av
flukt fra Norge til Sverige. Anne Kristin Furuseth identifiserer en del mer eller mindre
organiserte grupper og fluktnettverk som vi vet noe om. Utgangspunktet for min forskning er
et av disse nettverkene, Viktorgruppa. Den metodiske tilnmærminga vil være todelt. På den
ene sida vil jeg undersøke og beskrive selve nettverket på mikro/individnivå, på den andre
sida vil jeg analysere hvilke strukturer som gjorde fluktnettverkets eksistens mulig på et mer
overordna og strukturelt plan.
På individnivå vil oppgaven konsentrere seg om Viktorgruppas medlemmer, deres felles
bakgrunn, deres illegale aktiviteter i Norge og Sverige, og kontaktene gruppa benytta seg av
på begge sider av grensa. Særlig handler dette om medlemmer og ledere innen partiet Svensk
Socialistisk Samling (SSS). Her er det arkivmateriale fra det norske landssviksarkivet og
Säpo-arkivet i Sverige, som vil gi informasjon om organiseringa av flukt fra norske fengsel til
Sverige, perioden i dekning i Stockholm og forsøkene på å komme seg videre til SørAmerika. Historisk nettverksanalyse vil være nyttig som analyseverktøy. Gjennom
kildearbeidet og nettverksanalysen ønsker jeg å komme fram til svar på sentrale spørsmål, for
eksempel hvem som finansierte flukten og hvordan kontaktnettverket i Sverige har oppstått.
I tillegg er det interessant å undersøke strukturene rundt de mange personene i
Viktorgruppa, som hadde felles bakgrunn fra en rekke organisasjoner. Den felles bakgrunnen
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er på den ene sida interessant med tanke på nettverksanalyse, som forklaringsmodell på
relasjonene mellom rømlingene. På den andre sida er det interessant å undersøke i hvilken
grad disse strukturene har gjort ressurser og kontaktnettverk tilgjengelig for Viktorgruppa
under flukten.

1.0 Kontekst – fenomenet “naziflukt”
Da andre verdenskrig endelig var over, var det europeiske kontinentet prega av kaos. Store
deler av Europa lå i ruiner etter bombing og kamphandlinger, og måtte bygges opp på nytt.
Nye grenser skulle trekkes opp og millioner av mennesker var hjemløse og på vandring. Etter
nesten seks år med krig, var de fleste europeere trøtte av krigen og klare for fred i mai 1945.
Enkelte av krigens tapere var nok langt mindre fornøyd med den nye freden. De allierte, de
nye myndighetene i Sentral-Europa, hadde lenge diskutert og planlagt rettsforfølgelse av
fienden. Nå var dommens time kommet for mange. Men for mange av dem som risikerte å få
straff for handlingene sine under krigen, var muligheten for flukt og frihet mer forlokkende.
Det europeiske kaoset i 1945 representerte en utmerket mulighet til å gjemme seg unna eller
rømme til sikkerhet i andre deler av verden.
Motivasjonen for flukten varierer selvsagt fra individ til individ, men en del klare
fellestrekk kan identifiseres. De som hadde gjort seg delaktige i drap, tortur og folkemord
ville åpenbart komme seg lengst mulig unna rettsoppgjøret, da risikoen for dødsstraff eller
svært lange fengselsopphold syntes nok for mange å være overhengende stor. For andre var
det ideologiske nederlaget som kapitulasjonen representerte den viktigste motivasjonen. De
mest innbitte nazistene ville bort fra både liberalt demokrati og kommunisme i det nye
Europa, og fortsette som før i nye omgivelser. For andre igjen var håpet om en ny start og
bedre muligheter for et godt liv det avgjørende motivet.46
Det må nevnes at mange ikke fant det nødvendig å flykte til Argentina eller andre
vennligsinnede land. Flere antok, med riktighet, at dersom man holdt seg skjult lenge nok
eller antok en ny, falsk identitet ville det verste trykket gå over og man kunne leve videre i
frihet. I verste fall kunne de få en mildere straff enn i åra umiddelbart etter krigen, dersom
man ble tatt senere. Uansett om den videre planen var emigrasjon eller ikke, var
førsteprioriteten å komme seg unna den umiddelbare rettsforfølgelsen fortest mulig.
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1.1 Den sørlige fluktruta
For å forstå hvordan det var mulig for så mange nazister, krigsforbrytere og kollaboratører å
unnslippe, er det nødvendig med et overblikk over den kaotiske situasjonen i Europa etter at
Tyskland kapitulerte i 1945. Store områder av kontintentet lå mer eller mindre i ruiner, og
millioner av mennesker var drevet bort fra hjemmene sine som følge av krigen. Oppgaven
med å få alle “displaced persons” tilbake til hjemstedene sine viste seg å være gigantisk. Bare
i Tyskland befant deg seg mer enn 6,5 millioner flyktninger ved kapitulasjonen.47 Å skulle
innsette nye myndigheter og gjeninnføre lov og orden i dette virvaret av mennesker på
vandring må ha vært en særdeles krevende oppgave.
I denne tidligste fasens kaos var det gode vilkår for alle som frykta det uunngåelige
oppgjøret etter krigen til å stikke seg bort. De allierte styresmaktene i Europa drev klappjakt
på høyprofilerte krigsforbrytere og nazistiske toppolitikere og tjenestemenn, for å stille disse
for retten i Nürnbergoppgjøret. Det var avgjørende for seierherrene å gjennomføre
rettsprosessene raskt, for å komme seg videre. Man ville bli ferdig med krigen.48 Men mange
av det tredje rikets mindre kjente forbrytere utnytta det voldsomme kaoset til å gjemme seg
unna, for deretter å stikke av til land der de kunne føle seg relativt trygge.
1.1.1 På flukt sørover
Selv om motivasjonen for flukt var individuell og varierende, fantes det en del fellestrekk.
Målet var å komme seg til en tryggere tilværelse i et land uten utleveringsavtale, der de kunne
leve videre som frie og ustraffede menn. For de fleste betydde dette å flykte sørover i Europa,
men det første steget på veien var å forsvinne fra forfølgernes radar.
Dette kunne ordnes på forskjellige måter. Mange, for eksempel Josef Mengele og Adolf
Eichmann, forkledde seg i krigens siste dager som Wehrmacht-offiserer under falske navn.49
Disse ble så innsatt i (fortrinnsvis) amerikanske krigsfangeleire, der de i ro og mak kunne
vente på mulighet for flukt eller løslatelse. Andre kunne gjemme seg blant de millioner av
displaced persons uten identifikasjonspapirer som befant seg i Tyskland, Østerrike og Italia.
Slik kjøpte de seg tid til å skaffe falske identitetspapirer, reisetillatelser, skjulesteder og
finansiering.
Dette første steget i flukten synes å ha vært relativt ukomplisert. I krigens siste fase befant
for eksempel Eichmann seg i landsbyen Altausse i de østerrikske alpene. Etter å ha overveid
muligheten for motstandskamp, fant han det best å endre identiteten sin. Han skifta fra SS- til
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Wehrmacht-uniform, og legitimerte seg som korporal Bart.50 I forkledning og med falsk
identitet ble han deretter internert i flere forskjellige amerikanske fangeleire.51 Da Eichmann
ble nærmere undersøkt av amerikanerne, oppsto et problem som var typisk for SS-medlemmer
som ville skjule sin identitet. Som alle soldater i SS, hadde Eichmann tatovert inn blodtypen
sin på venstre overarm. Da gikk det ikke lenger an å utgi seg for å være vanlig soldat i
Wehrmacht, og Eichmann tok nå identiteten “Eckmann”, løytnant i SS-kavaleriet.52 Mange
antok, med riktighet, at de ville bli straffa for medlemskapet i SS, da organisasjonen ble
erklært ulovlig av de allierte styresmaktene. Derfor kunne Eichmann gi ei noenlunde troverdig
forklaring ved å innrømme at han hadde vært SS-mann og redd for straffen han kunne få, uten
å avsløre sin sanne identitet.
For hundrevis av tyskere som ville unnslippe rettsoppgjøret var den store utfordringa å
komme seg lengst mulig bort. Å skjule seg i fangeleire var enkelt nok, men ingen permanent
og trygg løsning. Jødiske rettskomiteer reiste mellom fangeleirene for å identifisere
krigsforbrytere, og kjente forbrytere på rømmen, som Eichmann og Mengele, kunne regne
med å bli gjenkjent og utlevert til domstolene. Å rømme fra fangeleirene viste seg ikke å være
noe stort hinder. I Eichmanns tilfelle var det for eksempel en smal sak å få hjelp av andre SSoffiserer til å få sendt falske papirer og sivile klær inn i leiren. Hjelperne kjente Eichmanns
virkelige identitet og situasjon, altså eksisterte det et nettverk på utsida som hjalp
krigsforbrytere med å flykte fra fangeleirene.53
På utsida fikk rømlingene transporthjelp, nye dekknavn, ble vist til skjulesteder og gitt
arbeid av medhjelperne sine. Denne avgjørende assistansen var det organiserte nettverk som
sto for. Celler av tidligere SS-soldater og nazisympatisører formidla kontakter og adresser,
skaffa rømlingene penger og papirer, og organiserte kurérvirksomhet med beskjeder til og fra
fangeleire og skjulesteder. Eichmann og Mengele fikk, som mange andre, transport til
skjulesteder i Bayern, der de gikk i dekning. Der fikk de jobbe som landarbeidere mens den
videre flukten ble planlagt og organisert.54
I den neste etappen fungerer fluktnettverkene sannsynligvis hovedsaklig som
kontaktformidlere til mennesker som kunne bruke politisk og økonomisk makt for å få
rømlingene videre. For de fleste tyske krigsforbryterne gikk reisen sørover fra Bayern og
Østerrike, gjennom Sveits og Tyrol til Italia. På turen fikk de skjule seg i kloster, og fikk hjelp
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av sympatisk innstilte østerrikere og tysktalende i Sør-Tyrol til å krysse alpene.55 Hjulpet av
en svært uoversiktlig situasjon i Italia, og et noe mer avslappa alliert etterkrigsregime enn i
Tyskland, kom de i kontakt med sentrale skikkelser i Vatikanstaten som stilte opp med
betydelig assistanse for rømlingene.
1.1.2 De europeiske fluktnettverkene
I Italia kunne rømlingene kontakte forskjellige fluktnettverk, og fra disse få hjelp til reisen
videre. De to viktigste flukthjelperne i Vatikanstaten var den østerrikske biskopen Alois
Hudal og den kroatiske presten Krunoslav Draganović. Sammen hjalp disse to mange hundre
flyktende nazister med å komme seg unna, gjennom å skaffe identitetspapirer, reisetillatelser
og skipsleilighet til Sør-Amerika eller Midtøsten.
Krunoslav Draganović var tilhenger av Ante Pavelić og den kroatiske Ustaša-bevegelsen. I
krigens tidlige fase plasserte ustašaene Draganović som prest i konsentrasjonsleieren
Jasenovac, der mellom titusenvis av serbere, jøder og roma ble drept av det kroatiske regimet
under særdeles brutale forhold. Etter å ha vist seg som en tro tjener for Pavelić-regimet ble
han leder for det kroatiske presteskapet i Roma, og sto for bistanden til internerte jugoslaver i
Italia. Draganović utmerka seg med å nekte å hjelpe serbere.56
Da freden kom i 1945, ledet Draganović “Komiteen for Kroatiske Flyktninger i Italia”,
som i virkeligheten var et skalkeskjul for utstrakt lyssky virksomhet med mål om å hjelpe
kroatiske krigsforbrytere med å komme seg til sikkerhet i Sør-Amerika. Ved hjelp av
organisasjonens omfattende økonomiske ressurser og Draganović‟ kontakter i Vatikanstaten,
klarte nettverket å hjelpe svært mange kroatiske og tyske rømlinger med å komme seg i
sikkerhet. Ifølge den argentinske nazisten Carlos Fuldner, kan det ha vært snakk om mange
hundre.57 Blant dem som fikk hjelp av Draganović og nettverket hans finner vi flere profilerte
og ettersøkte krigsforbrytere, blant anna Ante Pavelić selv, som skjulte seg i Draganović‟
hovedkvarter i San Girolamo-klosteret.58
Den andre viktige skikkelsen i Vatikanstaten som smugla nazister, var biskop Alois Hudal.
Østerrikeren Hudal hadde lenge vært positivt innstilt til nasjonalsosialismen, og utga i 1936
boka Nasjonalsosialismens Fundament, som han dediserte til Hitler. Han var leder for det
tyske og østerrikske presteskapet i Roma, og en betrodd tjener i den katolske kirka, blant anna
som en av sjefene i Vatikanets flyktningeorganisasjon, Assistenza Austriaca.59
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Gjennom posisjonen i Assistenza Austriaca satte Hudal raskt i gang arbeidet med å bistå
nazister på rømmen. Faktisk uttalte han selv at han fra 1945 følte seg forpliktet til å hjelpe
flyktende nasjonalsosialister, og særlig “såkalte krigsforbrytere”. Hudal oppretta et større
nettverk i Italia bestående av sympatiserende katolske prester, rømte tyskere og italienske
fascister. Særlig viktig ble koblinga til Delegasjonen for Argentisk Immigrasjon og den
italienske offiseren Franz Ruffinengo, som hjalp både Hudal og Draganović med å få
“klientene” deres inn i Argentina.60
I korte trekk foregikk prosessen slik at Hudal og Assistenza Austriaca utstyrte rømlingene
med falske identitetskort, slik at vedkommende kunne søke om pass fra Røde Kors. I det
Internasjonale Røde Kors hadde flukthjelperne kontakter som ikke stilte spørsmål ved
legitimiteten til slike søknader, og rømlingene fikk seg dermed gyldige pass til å reise ut av
Italia. Deretter ble de sendt til Genoa, der “Delegasjonen” ordna innreisetillatelse og satte
vedkommende på båten til Buenos Aires.61 På denne måten kom mange profilerte nazister og
krigsforbrytere seg unna ved Hudals hjelp, blant andre Eichmann og Franz Stangl, tidligere
kommandant i utryddelsesleiren Treblinka.
Det store spørsmålet vedrørende Hudal og Draganović sine nettverk er hvordan selve
reisen ut fra Italia ble finansiert. Billetter til Argentina var kostbare, og antakelig var dette den
største utfordringa for de flyktende nazistene. Overføringene fra Vatikanstaten til Assistenza
Austriaca var langt fra store nok til å betale reiseutgiftene for de flere tusen som fikk hjelp av
Hudal. Heller ikke donasjoner fra hjelpeorganisasjoner og privatpersoner strakk til.
Sannsynligvis betalte mange av rømlingene selve reisa selv, med oppsparte midler fra før
1945.62
For de kroatiske ustašaene og Draganović sitt nettverk er bildet enda mer uoversiktlig, men
det antas at Pavelić-regimet smugla ut store verdier i krigens siste fase, og at disse pengene
endte opp i Vatikanstaten.63 At disse midlene gikk til å finansiere flukt og sjøreiser til SørAmerika er vanskelig å slå fast helt sikkert, men det virker ikke usannsynlig at i alle fall deler
av den kroatiske statens formue gikk til å hjelpe Pavelić og andre ustašaer med å unnslippe til
sikkerhet.
Et anna fluktnettverk, som sto i nær kontakt med Hudal og Draganović i Roma, befant seg
i Spania. Her gikk den såkalte “Iberia-ruta”, som ble styrt av tysk-spanske Clarita Stauffer.
Stauffer var aktiv i den spanske Falangen, og hadde et omfattende kontaktnettverk på ytre
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høyre både i Tyskland og Spania. Stauffer og nettverket hennes kunne operere ganske åpent,
fordi hun var spansk statsborger og dermed ikke risikerte å utleveres til de allierte. I hovedsak
hjalp Stauffer nazister som var internerte i Spania med å unnslippe eller få oppholdstillatelse,
gjerne med økonomisk bistand fra rike tyskere i Madrid. Samtidig tok det spanske nettverket
imot rømlinger som ble sendt til Spania fra Hudal og Draganović i Italia, for eksempel Ante
Pavelić, som kom til Stauffer fra Roma i 1948.64
1.1.3 ODESSA
I Pavelić‟ flukt til Spania finner vi antakelig kimen til myten om ODESSA. Da amerikansk og
britisk etterretning først fikk vite at Pavelić befant seg hos Stauffer, påsto nemlig informanten
deres at nettverket som fikk ham dit het nettopp ODESSA.65 Siden ble denne påståtte
organisasjonen trukket fram som fiendebilde av Simon Wiesenthal og popularisert gjennom
skjønnlitterære framstillinger. Dermed har forestillinga om ODESSA som
verdensomspennende nazi-konspirasjon festet seg som et folkelig inntrykk av fenomenet
naziflukt.
Det har vært identifisert en mengde organiserte fluktnettverk, noen navnløse, andre med
nazisme-inspirerte navn som Sechsgestirn eller Edelweiss-88. En slik gruppe ser faktisk ut til
å ha hatt navnet ODESSA.66 Likevel er bildet av ODESSA som en verdensomspennende
nazistisk organisasjon i alle avgjørende henseende ei myte, bygd opp av Simon Wiesenthal
sine overdrivelser, søken etter en monokausal forklaring på naziflukten, elementer av folkelig
konspirasjonstenking og en voldsom persondyrkelse rundt SS-offiseren Otto Skorzeny. Det
bildet av ODESSA som Wiesenthal tegna opp har blitt grundig tilbakevist flere ganger.67
1.1.4 “Ratlines”
I tillegg til de mange europeiske fluktnettverkene finner vi også mange eksempler på at de
tidligere allierte og andre lands myndigheter organiserte nazisters flukt fra Tyskland etter
krigen. Disse fluktrutene fikk oppnavnet “Ratlines”, og svært mange forskere,
etterretningseksperter og militæretekniker som hadde tjent Hitlers Tredje Rike unnslapp via
“rottelinjene”, til trygghet i for eksempel USA.68
Hovedaktøren i organiseringa av “rottelinjene” var det amerikanske etterretningsorganet
Counter Intelligence Corps (CIC), som allerede før den tyske kapitulasjonen forsøkte å
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forberede seg på den kalde krigen.69 Blant anna gjennomførte CIC Operation Paperclip, et
prosjekt der de frakta mer enn 1600 tyske vitenskapsmenn og tekniske eksperter til USA før
sovjetisk etterretning kunne gjøre det samme. Blant disse var blant andre Werner von Braun
og rakettforskerne fra V2-programmet, som etter krigen ble avgjørende i det amerikanske
romfartsprogrammet.70
Også andre nasjoner forsøkte å rekruttere tyske eksperter. Som nevnt gikk Sovjetunionen
fram på samme måte som USA, og for eksempel Argentina forsøkte å smugle nazistenes
flydesignere ut av Europa via Danmark.71 Som vi skal se i kapitlet om den nordiske fluktruta,
unnslapp også flere etterretningseksperter gjennom Skandinavia ved hjelp av andre lands
hemmelige tjenester.
1.1.5 Et nytt syn på nazistenes exodus
De første teoriene omkring den sørlige fluktruta var sterkt prega av konspirasjonsteorier,
iherdig nazi-jakt og monokausale årsaksforklaringer. Det virker som om manglende interesse
fra myndighetenes side under den kalde krigen skapte gode vilkår for konspirasjonsteorier. De
som var opptatt av flyktende nazister, som Simon Wiesenthal og andre likesinnede, var mer
interesserte i å spore opp for eksempel Eichmann enn av å finne ut hvordan fluktruta hadde
fungert, forståelig nok. I den grad de forsøkte seg på å forklare fenomenet var ODESSA, en
stor og ond verdensomspennende organisasjon, den eneste egentlige forklaringa.
I virkeligheten besto den sørlige fluktruta av mengder med små nettverk. I tillegg fantes
noen få sentralt plasserte personer, som Hudal, Draganović og Stauffer, som i kraft av sine
posisjoner opererte i en langt større skala. De små nettverkene fungerte som veteranklubber
for SS-medlemmer, og opererte i hemmelighet. Det var disse som hjalp krigsforbrytere som
Eichmann og Mengele ut fra fangeleirene og i sikkerhet på utsida.
I tillegg til de mange små fluktnettverkene spilte utenlandske etterretningstjenester en
viktig rolle i fluktrutene, eller “Ratlines”. USA, Sovjetunionen, Argentina og en del andre
land henta til seg tysk ekspertise på en rekke områder, og hjalp i denne prosessen atskillige
krigsforbrytere med å unnslippe straff.
Det har vært kontakt på tvers av de forskjellige nettverkene, og ned til flukthjelperne i
Italia, men noen form for overordna ledelse à la ODESSA fantes ikke.72 Den virkelig
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avgjørende suksessfaktoren for den sørlige fluktruta virker å ha vært rollen sentrale skikkelser
i store, internasjonale organisasjoner spilte. Uten hjelp fra Hudal, Draganović og andre i
Vatikanet og Røde Kors, kunne naziflukten fra Europa aldri ha fått det massive omfanget den
fikk.

1.2 Den nordlige fluktruta
Den nordlige fluktruta gjennom Skandinavia er et langt mindre utforska tema enn den sørlige.
Markante skikkelser som nazijegeren Simon Wiesenthal avfeide muligheten for at
krigsforbrytere kunne flykte gjennom de nordiske landa, da han mente at motstanden mot
nazismen var for sterk i dette området til at noen skulle hjelpe dem på veien.73 Dette har vist
seg å være fullstendig feil, selv om omfanget av den nordiske fluktruta sannsynligvis er langt
mindre enn den sørlige.
Mange hundre tyske, latviske, finske, danske og norske nazister unnslapp straff gjennom
den nordlige fluktruta. I korte trekk kan vi si at den nordlige fluktruta besto av to fluktruter til
Sør-Amerika eller Spania: en gjennom Danmark og en gjennom Sverige. Av disse rømte
antakelig flest via den svenske fluktruta.74 Å gi presise anslag på hvor mange som unnslapp er
vanskelig, og å si nøyaktig hvor mange av disse som var krigsforbrytere er tilnærma umulig.
Det går likevel an å gi et overblikk over hvordan den nordlige fluktruta fungerte, noe som er
helt nødvendig for denne oppgaven.
1.2.1 Den svenske fluktruta
Flyktende tyske, norske og baltiske nazister begynte å dukke opp i Sverige mens krigen
fortsatt raste i Europa. Den svenske historikeren Mats Deland anslår at det ved krigens slutt i
1945 befant seg om lag 150 000 flyktninger i Sverige. Mer enn tusen av dem var dansker og
nordmenn som de respektive legasjonene antok at var nazister. Mange innså lenge før freden
at aksemaktene var dømt til nederlag, og søkte utveier for å slippe å være på den tapende
siden. Andre var desillusjonerte og antakelig oppriktig sjokkert over tyskernes brutalitet.75 Fra
de baltiske statene begynte en massiv flyktningstrøm til Sverige etterhvert som den Røde
Armé rykket stadig nærmere. Båttrafikken over Østersjøen brakte mange tusen estiske og
latviske sivile til trygghet i Sverige, men blant disse befant det seg også atskillige
krigsforbrytere fra Einsatzgruppen, baltiske konsentrasjonsleire og brutale
politiorganisasjoner.
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Mats Deland anslår at om lag hundre norske SS-veteraner og desertører hadde rømt til
Sverige allerede før mai 1945.76 Disse ble i all hovedsak innsatt i interneringsleiren
Hälsingmo, der de ble avhørt av både svenske og frie norske myndigheter. I avhør med de
norske eksilmyndighetene oppga desertørene ofte dekkhistorier og benekta medlemskap i NS
og fronttjeneste i Waffen-SS.77 I mange tilfeller ble likevel krigsinnsatsen for Tyskland
oppdaga, gjerne gjennom vitnemål og forklaringer fra andre innsatte i leiren. Desertørene ble
deretter listeført som “avvist” og internert fram til krigens slutt.78
I interneringsleiren på Hälsingmo begynner historien om flukt for de norske nazistene. Det
forekom rømninger fra Hälsingmo, og rømlingene klarte å holde seg skjult i Sverige, i alle fall
for en periode.79 En av disse var den antatte lederen for Viktorgruppa, Johan Fredrik Kavli.
Med hjelp fra svenske nazister kom Kavli seg ut fra Hälsingmo like etter at han ble avslørt
som landssviker. Han gjemte seg en periode i Stockholm, før han ble arrestert på ny og
deportert til Norge etter den tyske kapitulasjonen.80
Etter krigen fortsatte tyske, danske, finske og norske flyktninger å strømme inn i Sverige.
En del av disse var norske soldater fra Waffen-SS på vei hjem fra krigsfangenskap i Sovjet
eller Tyskland. Resten flykta fra rettsoppgjør og forfølgelse i sine respektive hjemland.81 I
Norge forsøkte mange å stikke av umiddelbart etter fredsslutninga, og utstyrte
“ekspedisjoner” med våpen, mat og utstyr til å holde seg skjult i ødemarka eller komme seg
over grensa til Sverige.
De fleste av de som “stakk til skogs” i mai 1945 ble tatt etter kort tid. Det best kjente
eksemplet her er Henry Rinnan og 25 medlemmer av hans Sonderabteilung Lola, som utstyrte
seg for flukt og reiste inn i Verdalsfjella i Nord-Trøndelag. Her ble de imidlertid værfaste i
fjellet og arrestert av norske soldater kort vei fra svenskegrensa.82 Flere andre ble også
arrestert før de kom seg ut av landet, blant anna NS‟ landspropagandaleder Halldis Nergaard
Østbye og frontkjemperen Ulf Breien, som senere kom til å spille en viktig rolle i
fluktnettverket. Breien ble innsatt på Ilebu, men rømte derfra i august og utgjorde senere en
del av Viktorgruppa.
En del av de som rømte i mai kom seg riktignok til Sverige, for eksempel Trygve Astrup
Nielsen og Thorbjørn Johansen, som begge ble del av Viktorgruppa, men de ble til slutt
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utlevert og dømt i rettsoppgjøret. Andre lyktes vesentlig bedre enn de norske rømlingene. I
mai 1945 var mannskaper fra den tyske Ordnungspolizei-Batallion 9 forlagt på Kongsvinger.
Dette var politisoldater som hadde deltatt i Einsatzgruppens massakrer i de okkuperte
områdene i øst.83 Som medlemmer i Orpo 9 var antakelig blant de mest brutale
krigsforbryterne som oppholdt seg i Norge under krigen, da de gjennom deltakelse i
Einsatzgruppen sto bak “geværkulenes Holocaust” i Sovjetunionen. Ved krigens slutt satte
politimennene i Orpo 9 i gang med kollektiv dokumentforfalsking, der vernepliktsbøkene
deres ble endra slik at mannskapene ikke skulle knyttes til Einsatzgruppen og folkemord i øst.
Deretter rømte deler av bataljonen, særlig befalet, til Sverige, før de ble sendt videre til
Tyskland og unnslapp straff.84
Andre, særlig tyskere, slapp rettsforfølgelse siden de forsynte norske myndigheter med
opplysninger om etterretningsvirksomhet og norske kommunister.85 Dette dreier seg for
eksempel om SS-Sturmbannführer Arthur Grönheim, sjef for SD i Norge, og SSObersturmbannführer Willy Laqua ved staben til BdS Heinrich Fehlis i Oslo. Før krigen
hadde begge disse to tjenestegjort ved SD-Auslands Skandinavia-avdeling, og hadde
inngående kjennskap til etterretningsforhold i Norge og Sverige. Grönheim hadde også svært
tette bånd til SSS i Sverige og “føreren” Sven Olov Lindholm.86 Etter et par år på frifot i
Tyskland returnerte Grönheim til Skandinavia og Sverige, da han ble med på skipet M/F
Falken sin ferd til Argentina.87
Også Sveriges militære etterretningsorgan C-Byrån, sammen med amerikanske OSS, bidro
til at tyskere med interessante opplysninger kom seg unna rettsoppgjøret i Norge, for
eksempel da de hjalp etterretningseksperten Edmund Salas med å rømme til Sverige.88
1.2.2 Svenske fluktnettverk
Viktorgruppa var bare ett av flere fluktnettverk som fungerte i Sverige i årene etter krigen. Ett
av de viktigste var Bror Folke Nystrands nettverk i Helsingborg. Dette var sannsynligvis det
mest effektive fluktnettverket, og hadde nær kontakt med argentineren Carlos Piñeyro og
varulv-lederen Emmanuel “Malle” Petersen i Danmark.89 Kontakten med de danske
fluktnettverkene viste seg å være gull verdt for flukthjelperne i Sverige.
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For de som rømte gjennom den nordlige fluktruta etter den første kaotiske perioden
umiddelbart etter krigsslutt, synes fluktvirksomheten å ha vært langt bedre organisert enn den
var for Viktorgruppa i 1945. Særlig skyldes dette opprettelsen av to fluktnettverk sør i
Sverige, ett ledet av Per Engdahl, og ett ledet av Bror Folke Nystrand. Engdahl fungerte som
ideologisk leder for høyreekstreme og fascister i Malmö, og styrte mottaket av flyktende
nazister der. I Helsingborg jobba den tidligere frontkjemperen Folke Nystrand med tyske,
norske og danske nazister, blant andre flere tidligere medlemmer av Viktorgruppa.90
I Stockholm samarbeida den svenske nazisten Torkel Lindeberg og argentineren Carlos
Schulz i 1947 om enda et fluktnettverk. Schulz organiserte blant anna den andre flukten for
Frank Svendsen, og skaffa ham falskt pass.91 Lindeberg og Svendsen forsøkte også å sammen
finne ut hvem som hadde angitt Viktorgruppa i 1945.92
Det eksisterte altså kontakt mellom tidligere medlemmer i Viktorgruppa og andre svenske
nettverk i lang tid etter 1945. Engdahl og Ulf Breien holdt for eksempel kontakten i mange år,
og Breien sendte Engdahl oppfordringer om å fortsette det gode arbeidet.93 I tilfellet med
Nystrands nettverk er det påfallende at Richard af Ström, en sentralt plassert flukthjelper i
Viktorgruppa, var initiativtager til det som kom til å bli det mest effektive svenske nettverket.
1.2.3 Den danske fluktruta
Da Sovjetunionen inntok Øst-Preussen og Polen i 1944/45, velta tyske flyktninger inn i
Danmark over Østersjøen. Ved krigens slutt befant det seg over 250 000 tyske flyktninger i
landet, og etter kapitulasjonen fortsatte trafikken av over grensa fra Tyskland. Blant anna var
Heinrich Himmler og deler av ledelsen i SS antakelig på vei til Danmark i mai 1945, enten for
å unnslippe de allierte styrkene og flykte fra Europa eller for å slutte seg til de tyske styrkene i
Festung Norwegen.94 I dette kaoset var det ingen særlig utfordring for de som ville unngå
straff å holde seg skjult blant flyktningene.
Et tydelig særtrekk ved fluktruta gjennom Danmark er involveringa av den såkalte
Werwolf-organisasjonen. Denne organisasjonen var tenkt som en stay behind-gruppe, som
skulle drive sabotasje og motstandskamp bak de alliertes linjer.95 Særlig viktig i den danske
delen av denne gruppa var Emmanuel Viktor August Petersen, kjent som Malle. De danske
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varulvene styrte fluktvirksomheten fra restaurant Mandarin i København, der blant andre Ulf
Breien kom i kontakt med nettverket.96
Herfra formidla Malle og hans nettverk kontakter mellom tyske flyktninger i Danmark og
flukthjelpere i Sverige, slik at rømlingene kunne komme seg videre.97 Malle hadde også
kontakt med den argentinske sendemannen Piñeyro, som i sin tur skaffa de nødvendige
dokumentene for reisa til Argentina. Blant anna greide Piñeyro, på oppdrag fra president
Perón, å frakte tyske flyeksperter til Argentina, der de ble ansatt i det argentinske militæret.98
For de norske nazistene som kom til København, gikk ferden som oftest videre til Sverige.
To av Viktorgruppas medlemmer, Ulf Breien og Karsten S, fikk hjelp av Malle og danske
menneskesmuglere til å komme seg til Per Engdahl i Malmö.99 Engdahl var, som nevnt, en
ledende figur på ytre høyreside i Sverige, og viste seg å være svært villig til å hjelpe nazister
på flukt. Ifølge hans egne opplysninger, som nok er noe overdrevet, hjalp han og nettverket
hans i Malmö over 200 nazister med å komme seg til Sør-Amerika.100 Breien og Karsten S.
fikk klær og penger av Engdahl, før de bega seg til Stockholm og slutta seg til Viktorgruppa
der.101
1.2.4 Ei organisert fluktrute i nord
Hovedårsaken til denne nye, mer organiserte virksomheten var involvering fra argentinske
diplomater i Stockholm og København.102 Carlos Piñeyro i København og Carlos Schulz i
Stockholm hadde ordre fra president Perón og nazisten Carlos Fuldner om å hjelpe
krigsforbrytere og nazister til Argentina, og de satte i gang med å finansiere og rekruttere folk
til organiserte fluktnettverk i Sverige og Danmark. Fuldner var sjef for en statsfinansiert
operasjon med mål om å rekruttere tyske eksperter for det argentinske militæret. Med den
argentinske statens hjelp fikk fluktvirksomheten i Skandinavia en ny giv i 1947.103
Overordna kan man si at den nordiske fluktruta var langt mindre organisert enn den
sørlige, i hvert fall fram til den argentinske staten begynte å involvere seg mer aktivt.
Fluktnettverkene i Sverige mangla tilsvarende kontakter i maktapparatet, det var ingen Hudal
eller Draganović i Stockholm. Likevel ble fluktruta gjennom Skandinavia omfattende, særlig
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på grunn av den svenske statens involvering i flyktningtransporten over Østersjøen, der det
gjemte seg svært mange med heller broket fortid.
Et påfallende særtrekk er den tette kontakten mellom de forskjellige fluktnettverkene.
Særlig er det tydelig at transportvirksomheten fra de danske varulvene til Engdahl og
Nystrand var effektiv og viktig, men også Viktorgruppa påvirka de andre nettverkene;
svenske nazister som Richard af Ström fortsatte virksomheten sin etter opprullinga av
Viktorgruppa, og rekrutterte blant andre Nystrand for argentinerne.104
Av de nordmennene som rømte etter krigen, var det relativt få som helt unnslapp straff.
Selv om det fantes en temmelig stor koloni av norske landssvikdømte i Argentina etter krigen,
var de fleste av disse emigranter som reiste fra Norge på lovlig vis etter å ha avtjent
fengselsstraff. Rundt 35 av nordmennene i Argentina hadde rømt fra landssviksoppgjøret. Det
totale antallet som unnslapp straff ligger rundt 45.105 Med tanke på det norske rettsoppgjørets
store omfang må dette antallet sies å være relativt lite.
På den andre sida er det flere faktorer som gjør den nordlige fluktruta svært interessant,
utover de relativt få nordmennene som klarte å unndra seg straff. For det første viser det seg at
mange av de som rømte i den første perioden etter krigens slutt, og klarte å holde seg skjult en
periode i Sverige, fikk langt mildere straffer enn de ville ha fått dersom de hadde blitt stilt for
retten i oppgjørets tidlige fase. Blant anna klarte flere medlemmer av Rinnanbanden å få svært
korte fengselsstraffer ved å gjemme seg i Sverige, i motsetning til bandemedlemmene som
dømt umiddelbart etter krigen.106 Da disse rømlingene til slutt ble dømt i 1947 og 1948 var
straffeutmålinga ofte langt kortere enn i 1945 og 1946.
På samme måte kunne enkelte kollaboratører slippe unna straff ved å holde en lav profil og
skjule seg i Norge den første perioden etter krigen. En av disse, Ivar B, var med i SSVaktbataljon og jobba som leirvakt i flere såkalte “serberleire” i Nord-Norge. Her deltok han i
tortur og drap på jugoslaviske krigsfanger. Siden det tok lang tid før de grufulle forbrytelsene
i fangeleirene ble etterforska, slapp han unna med en mild dom og kort straff for å ha meldt
seg som vaktsoldat. Etter at videre etterforsking avdekka hva han hadde gjort, troppa politiet
opp for å arrestere ham på hjemgården. Da hadde han emigrert, på lovlig vis, til Argentina.107
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Dersom han hadde blitt stilt for retten i 1945 hadde Ivar B. sannsynligvis blitt dømt til
dødsstraff.108
I tillegg er det slik at selv om mange nazister rømte til Argentina og andre land i SørAmerika, er andelen beviselige krigsforbrytere relativt lav. De fleste av de rømte nazistene, av
alle nasjonaliteter, kvalifiserte ikke til særlig strenge straffer på kontinentet, og ikke i mer enn
om lag femti tilfeller kan det fastslås at de var krigsforbrytere, i følge Deland.109
Med dette i mente blir antallet sannsynlige krigsforbrytere i Sverige oppsiktsvekkende
høyt. I tillegg til nordmenn og dansker som unnslapp straff via Sverige, mener Mats Deland at
anslagsvis 300 baltiske og tyske flyktninger i Sverige burde ha vært etterforska etter krigen.
Et forsiktig anslag vil være at mellom femti og hundre av disse burde ha vært utlevert og dømt
for krigsforbrytelser i Sovjetunionen og Vest-Tyskland.110 Altså er antallet krigsforbrytere
som unnslapp via den nordlige fluktruta sannsynligvis høyere enn antallet krigsforbrytere som
endte opp i Argentina via den sørlige fluktruta.
Det høye antallet krigsforbrytere i Sverige gjør det nødvendig å se på den svenske staten
sitt forhold til nazist-flyktningene som strømma inn i landet etter krigen. Tilsynelatende hadde
Sverige ei mer eller mindre todelt juridisk tilnærming. På den ene sida ble de danske og
norske rømlingene som hadde tatt seg illegalt inn i Sverige kontant avvist og deportert tilbake
til rettsforfølgelse i hjemlandet, som i tilfellet med Viktorgruppa. Når det gjaldt tyske og
sovjetiske statsborgere, hovedsaklig fra de baltiske landene, var svenskenes praksis langt
mildere. Disse fikk enten slå seg ned i Sverige, eller de ble pent anmoda om å reise videre til
et anna land.111
Hovedargumentet for å unnlate å utlevere tyskere og baltere, der vi nok finner de fleste
krigsforbryterne i Sverige, synes å ha vært motstand mot Sovjetunionens rettsforfølgelse.
Svenskene mente, antakelig med rette, at dersom disse menneskene ble deportert til Sovjet
ville de ble henretta uten rettferdig straffeforfølgelse og dom.112 Det hindra likevel ikke
Sverige fra å deportere sovjetiske krigsfanger som hadde rømt fra Norge, i mange tilfeller til
den sikre død i hjemlandet.113
Det kan også finnes andre årsaker til at den svenske staten tillot flere av de tyske og
baltiske flyktningene å bli i Sverige, utover rent humanitære hensyn. Som tidligere nevnt,
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hjalp C-byrån tyskeren Edmund Salas med å flykte fra Norge. I tillegg benytta svenskene seg
av mange flyktninger som informanter og agenter.114 Ett eksempel er latviske Karlis Lobe,
som ble ansatt i den svenske militære e-tjenesten. Lobe hadde under krigen vært
politikommandant i Ventspils, der han organiserte den nyoppretta ghettoen og ledet
massehenrettelser av de latviske jødene.115 Sammen med flere andre latviere, estere og tyskere
satt Lobe inne med opplysninger om Sovjetunionen og Baltikum som svensk etterretning
svært gjerne ville ha i begynnelsen på den kalde krigen. Dermed ble rettsforfølgelsen av
krigsforbryterne langt underordna praktiske etterretningshensyn i den nye situasjonen i
Europa. Dette ligner svært mye på situasjonen i Tyskland og andre europeiske land, der
amerikanske og sovjetiske Ratlines hjalp nazistenes eksperter med å slippe unna.

2.0 Organisasjoner – tilhørighet, opplæring og erfaring
Medlemmene i Viktorgruppa, og deres svenske medhjelpere, hadde i stor grad felles bakgrunn
fra forskjellige politiske og militære organisasjoner. Antakeligvis ligger opprinnelsen til
fluktnettverket i denne felles bakgrunnen, noe som gjør det nødvendig å se nærmere på disse
organisasjonene, og hvilke erfaringer de kan ha tatt med seg derfra inn i organiseringa av
fluktnettverket.
Alle de involverte var medlemmer i sine respektive nazistpartier, henholdsvis Nasjonal
Samling i Norge og Svensk Socialistisk Samling i Sverige. Rømlingenes partitilhørighet vil
bli diskutert kort, men selve partiet NS vil ikke bli gjort nøye rede for i denne oppgaven.
Derimot framstår SSS i Sverige som såpass aktive i fluktorganiseringa at partiet vil bli gjort
noe rede for, sammen med aktørenes erfaringer fra Waffen-SS, diverse politi- og
etterretningsorganisasjoner, og varulvnettverket Silberfuchs.

2.1 Waffen-SS
De aller fleste av Viktorgruppas norske medlemmer hadde erfaring som frontkjempere i
Waffen-SS. Waffen-SS kan ansees som den militære greina av Schutzstaffel, NSDAPs
paramilitære fløy. SS kom i løpet av krigen til å fungere som en stat i staten, og representerte
mer enn noen organisasjon bildet på terror, undertrykkelse og folkemord under det Tredje
Riket.116
Waffen-SS ble oppretta som en parallell hær, og kom på det meste til å omfatte nesten en
million soldater fra Tyskland og de okkuperte landene. “SS-hæren” har blitt framstilt både
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som profesjonell eliteavdeling og en hær for blodtørstige massemordere: selv om begge
merkelappene nok kan forsvares, var både Waffen-SS og det regulære Wehrmacht tungt
involvert i krigsforbrytelser. På grunn av sin åpenbare ideologiske tilknytning til nazismen ble
Waffen-SS erklært som en kriminiell organisasjon etter krigen, i motsetning til Wehrmacht. 117
2.1.1 De norske frivillige i Waffen-SS
Fra årsskiftet 1940/1941 begynte Waffen-SS rekruttering av såkalt germanske frivillige i de
okkuperte landene, og organisasjonen vokste raskt til en relativt stor hær. Selv om frivillige
fra okkuperte land utgjorde en betydelig del av Waffen-SS, ble aldri rekrutteringsoffensiven
noen stor suksess; et klart flertall av mannskapene var tyskere. Om lag 5000 nordmenn meldte
seg frivillig til Waffen-SS. I første del av krigen ble disse i hovedsak fordelt mellom to
avdelinger: 5. SS-divisjon Wiking og Den Norske Legion.
Divisjon Wiking ble oppretta i desember 1940, som et ledd i forberedelsene til Operasjon
Barbarossa, den tyske invasjonen av Sovjetunionen. Wiking besto av tre infanteriregimenter:
Germania, Nordland og Westland.118 I utgangspunket var SS-ledelsens plan at Wiking skulle
bestå av frivillige fra de skandinaviske landene, og at de “germanske” frivillige skulle komme
hjem som en lojal nasjonalsosialistisk krigerelite, en spydspiss for nyordninga av
samfunnet.119 Imidlertid gjorde den sviktende rekrutteringa dette umulig, og det overveldende
flertallet av soldatene i Wiking besto derfor av tyskere.
Ved invasjonen 22. juni 1941 fantes det 294 nordmenn i divisjonen, som ble satt inn på
fronten ved Lviv i Ukraina.120 Her deltok norske SS-frivillige i krigsforbrytelser som drap på
krigsfanger og massakrer av jøder, kommunister og andre sivile.121 Etter kampene rundt Lviv
fortsatte divisjonens fronttjeneste ved Mius-fronten og videre inn i Kaukasus, før den gikk på
defensiven og deltok i det tyske tilbaketoget vestover fra 1943.122
I motsetning til Wiking, var Den Norske Legion en norsk enhet, oppretta av SS med
Quisling og NS‟ velsignelse. De norske nazistenes tanke var at Legionen skulle utgjøre
grunnlaget for en uavhengig norsk hær under NS‟ ledelse.123 Rekrutteringa til Legionen
begynte først etter invasjonen av Sovjetunionen, og avdelinga kom dermed langt seinere til
fronten. Den Norske Legion, med 1218 norske frontkjempere, ble satt inn på Leningrad-
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fronten først vinteren 1942.124 Til gjengjeld hadde rekrutteringa til Legionen gått langt bedre
enn til Wiking: lovnader om å kjempe i ei norsk avdeling og å kunne bistå Finland i krigen
mot Sovjet hadde tydeligvis større tiltrekningskraft, selv om det i også i dette tilfellet var langt
færre frivillige enn SS og Quisling hadde sett for seg.
Kanskje viktigere enn noen militær innsats var den ideologiske indoktrineringa og
“herdinga” av de norske SS-frivillige gjennom krigstjenesten. En grunnleggende idé i SSideologien var at den nasjonalsosialistiske eliten måtte edles gjennom krig og offer: for
ledelsen i SS var det avgjørende at de germanske frivillige måtte gjøre et slikt “blodsoffer” på
Østfronten. Tanken var at den delte erfaringa fra fronten skulle legge grunnlaget for det
storgermanske fellesskapet.125
Dette bygde på en rasebiologisk oppfatning om det germanske rasefellesskapet som sto
sterkt innad i SS. Ifølge rasebiologene var det de germanske folkeslagene i nord som utgjorde
det reneste og beste menneskematerialet, og derfor måtte de norske frontkjemperne herdes og
utvikles som et ledd i rasekrigen nazistene så for seg.126
SS og rasebiologenes tanker om krigen som personlig utviklingsarena for idealistiske og
renrasede germanere var langt fra krigens brutale realiteter. I virkeligheten førte tanken om
herding, kobla med deltakelse i massedrap og til dels umenneskelige levekår på Østfronten, til
at soldatene ble brutaliserte, mentalt ustabile og syke.127 Tapstallene var høye, og mange av de
overlevende kom til å slite med de psykiske etterdønningene av krigserfaringene resten av
livet.128
2.1.2 Viktorgruppa og Waffen-SS
I tilfellet Viktorgruppa finner vi et beskrivende eksempel på hva brutaliseringa førte til, og
hva frontkjemperne slet med etter krigen. Under avhør med Säpo i Stockholm fortalte en av
frontkjemperne i Viktorgruppa om hvordan han og kampfellene hadde drept tilfangetatte
sovjetiske soldater en masse ved Leningradfronten, og forklarte at dette var vanlig praksis i
Legionen. Det framgår ikke om dette var noe han angra på i ettertid, men da han ble deportert
og toget kryssa grensa til Norge, skar han over begge håndleddene med barberblad. Å forsøke
å ta sitt eget liv virka som en bedre utvei enn å stå til rette for det han hadde gjort.129
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For Viktorgruppa sitt vedkommende var fronttjenesten i Waffen-SS et viktig felles
holdepunkt, et slags minste felles multiplum. Samtlige medlemmer i fluktnettverket hadde
deltatt i krigen på Østfronten. Lengden på fronttjenesta varierte, men flere hadde tjenestegjort
over lang tid: tre av medlemmene i gruppa var aktive som soldater fra 1941 til vinteren
1944/45.130 Av frontkjemperne i Viktorgruppa hadde fem vært i Wiking, fire i Legionen, fire i
SS-Skibataljon og en i SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Én, Anton Heiberg, hadde vært i både
Legionen og Wiking.131
Angående de fire frontkjemperne i Skibataljonen, er det usikkert hvor mange av dem som
var i bataljonen samtidig. Minst to av dem var i både Skibataljonen og Skikompaniet sammen,
og har sannsynligvis kjent til hverandre fra krigens dager. Når det gjelder de seks
frontkjemperne fra Wiking, var fire av dem plassert i Nordland, én i Westland og én i
Germania. I Nordland befant Astrup Nilsen og Svendsen seg i 7. kompani på samme tid, i
tillegg til Rolf A. og flukthjelperen Rolf K. i 2.kompani. Gitt det forholdsvis lave antallet
nordmenn i hvert kompani, er det heva over en hver tvil at disse må ha kjent til hverandre før
flukten til Sverige. Rolf A. og Rolf K. var sågar barndomsvenner, og verva seg til Waffen-SS
sammen.132 De fem legionærene synes å ha vært jevnt fordelt utover forskjellige kompanier,
med unntak av Ulf Breien, som fungerte som krigskorrespondent og må ha vært i kontakt med
svært mange av soldatene i Legionen.133
I tillegg til Waffen-SS‟ funksjon som felles kontaktpunkt for Viktorgruppa, kan opplæring
og indoktrinering i Waffen-SS‟ regi ha hatt påvirkning på flukten. I tillegg til den vanlige
militære opplæringa frontkjemperne fikk, ble de utsatt for omfattende ideologisk undervisning
og indoktrinering i den nazistiske verdensanskuelsen. Det framgår ikke særskilt fra avhørene
om de rømte nazistene i Viktorgruppa angra på det de hadde gjort. Kun én, Helge Erichsrud,
var villig til å innrømme at han hadde gjort noe galt. De andre prøvde så langt det lot seg
gjøre å unndra seg spørsmål om skyld.
Altså kan mye av motivasjonen bak flukten ligge på et mer ideologisk plan. Dersom
rømlingene i Viktorgruppa var grundig indoktrinerte, fanatiske nazister som ikke ville
innrømme skyld i sine forbrytelser, og heller ikke ville være med på nazismens nederlag,
virker planen om å komme seg til mer forståelsesfulle og likesinnede i Sør-Amerika som en
logisk slutning å trekke.
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2.2 Politiske organisasjoner
I tillegg til de norske frontkjempernes felles erfaringer fra Østfronten, delte alle medlemmene
i Viktorgruppa et tilnærma likt politisk grunnsyn og nasjonalsosialistisk bakgrunn. I
fluktnettverkets norske del var samtlige medlemmer av Nasjonal Samling, den svenske delen
hadde felles bakgrunn fra det svenske nazistpartiet Svensk Socialistisk Samling og partiets
underorganisasjoner.
Dette gjør det nødvendig å gjøre kort rede for den politiske tilhørigheten, og hvilken
påvirkning denne tilhørigheten kan ha hatt på Viktorgruppas organisasjon og kontaktnettverk.
2.2.1 Nasjonal Samling
En viktig fellesnevner for medlemmene i Viktorgruppa er det politiske engasjementet deres.
Samtlige var medlemmer i Nasjonal Samling, der de fleste av dem meldte seg inn allerede
lenge før krigsutbruddet i 1940. Det er verdt å merke seg at NS hadde svært få medlemmer
igjen da krigen kom 9. april.134 At såpass mange av Viktorgruppas medlemmer fortsatte som
medlemmer av NS gjennom nedgangsperioden før krigen tyder på at de har vært lojale og
dedikerte nasjonalsosialister, også i dårlige tider for nazismen.
Særlig påfallende er det at mange i Viktorgruppa hadde tillitsverv i Nasjonal Samlings
Ungdomsfylking (NSUF) før krigen; Trygve Astrup Nielsen i Bergen, Johan Fredrik Kavli i
Stavanger, Ulf Breien i Kristiansand og Frank Svendsen i Tønsberg.135 Disse fire, sammen
med noen få andre, kom til å utgjøre den harde kjernen i Viktorgruppa i 1945.
Kavli var også tillitsvalgt i NS‟ Studenterfylking ved Universitetet i Oslo, og redaktør for
propagandaskriftet Hugin. Som redaktør fungerte han også som sentralt tillitsvalgt
landspropagandaleder.136 Sammen med Kavli i NSSF var Ulf Breien, som var leder for NSstudentene på Universitet i Oslo. Sammen deltok de to som angivere under aksjonen mot
studentene i Oslo i 1943, og bidro til at 36 av medstudentene deres ble deportert til
konsentrasjonsleire i Tyskland.137 I tilfellet Breien og Kavli kan det altså slås ettertrykkelig
fast at de må ha kjent hverandre godt før 1945.
I tillegg til medlemskap og tillitsverv i Nasjonal Samling og underorganer tilknytta NS,
hadde medlemmene i Viktorgruppa flere andre felles organisasjoner. Særlig Germanske SSNorge og Norsk-Tysk Selskap er organisasjoner som går igjen blant flere av medlemmene i
nettverket. Bare én, Helge Erichsrud, hadde bakgrunn fra Norges Nasjonalsosialistiske
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Arbeiderparti, NNSAP.138 Til gjengjeld førte medlemskapet i NNSAP med seg en avgjørende
relasjon for både Erichsrud og resten av Viktorgruppa, nemlig Jacob Røken Ødegaard.
Ødegaard og hans kone skulle vise seg å bli svært viktige personer i organiseringa av
fluktnettverket.139
2.2.2 SSS – Svensk Socialistisk Samling
I 1933 kulminerte en lang rekke interne konflikter i det svenske “Furugårdspartiet”, Svenska
Nationalsocialistiska Partiet, med at partiets radikale venstrefløy ble ekskludert. Samme dag
slo de ekskluderte seg sammen og starta Nationalsocialistiska Arbetarpartiet under ledelse av
Sven Olov Lindholm.140
Det nazistiske “Lindholmspartiet” ble komplettert med ungdomsbevegelsen Nordisk
Ungdom og egen kvinneorganisasjon før partiet bytta navn til Svensk Socialistisk Samling
(SSS) i 1938.141 Partiet gikk for en hardere og mer radikal nasjonalsosialistisk linje enn
Furugårdspartiet, med trykk på den sosialistiske delen av politikken. Dette gjenspeiler seg
også i partiets valg av navn, og store deler av partiets politikk angående økonomi og
arbeidsliv kunne like gjerne stått i programmet til Socialdemokratarna.142
Men SSS skilte seg fra de venstresosialistiske partiene på viktige områder. Partiet var
sterkt nasjonalistisk og rasistisk, og særlig en voldsom antisemittisme var grunnlaget for
partiets ideologi. I tillegg var partiet, og særlig ungdomsfløyen, preget av en idealistisk
tilnærming til rase og “det renrasede mennesket”. Nordisk Ungdom hadde som mål å skape en
renraset elite, en “hård, hänsynslös og väldisciplinerad ungdom”.143 Innenfor partiet og
Nordisk Ungdom fantes sterke idealistiske fraksjoner med klare pangermanske trekk.144
Den sterke idealistiske innstillinga i partiet kom til uttrykk under Vinterkrigen i Finland.
Om lag 150 av partiets medlemmer meldte seg til den svenske Frivilligbataljonen og sloss for
finnene mot Sovjetunionen.145 De frivillige fortsatte å strømme til under Fortsettelseskrigen,
og soldatene fra SSS danna i 1941 frontkjemperforeningen Sveaborg, et kameratforbund for
veteraner fra Finland og SS. Etter de frivilliges hjemkomst til Sverige fungerte Sveaborg i
praksis som SSS paramilitære fløy, en slags gatekamporganisasjon for frontkjempere som

138

D-nr. 4120, Oslo Politikammer. L-sak Helge Arnold Erichsrud.
D-nr. 562, Bergen Politikammer. L-sak Per John Ulfsberg Christensen.
140
Lööw, 26.
141
Lööw, 12.
142
Lööw, 27.
143
Lööw, 27.
144
Lööw, 99.
145
Lööw, 38.
139

38

ville sloss mot kommunister og sosialdemokrater hjemme i Sverige.146 Sveaborgs
Stockholms-avdeling hadde 123 medlemmer i 1944.147 Her finner vi de mest aktive av
Viktorgruppas flukthjelpere, og den nazistiske “kameratforeningen” skulle overleve SSS med
god margin; Sveaborg var fortsatt aktive i 1989.148
I tillegg til å fungere som politisk parti og kamporganisasjon for svenske nazister, drev
SSS, sammen med Carl Enfrid Carlberg og Samfundet Manhem, omfattende registrering av
svenske jøder og antinazister. Dette gjorde seg først utslag i et større register med navn på
personer som skulle arresteres i tilfelle statskupp eller tysk invasjon i Sverige, i tillegg til
planer om å internere jøder og meningsmotstandere i konsentrasjonsleire.149
Det fantes kontakt mellom SSS og de tyske nazistene i NSDAP, men etter invasjonen av
Norge og Danmark i 1940 forsøkte det svenske partiet å distansere seg fra både Tyskland og
de norske “quislingene” i NS. Den ideologiske overbevisningen var likevel svært lik den
tyske nasjonalsosialismen, og tyskvennlige krefter i partiet fikk økende innflytelse på
politikken underveis i krigen.150
Selv partileder Lindholm hadde sterk kontakt med Tyskland og SS gjennom besøk og
korrespondanse, selv om han prøvde å distansere partiet fra tyske overgrep i Skandinavia. Han
brevveksla med Himmler, og SS-lederen kom med tydelige oppfordringer til den svenske
føreren om hvilke strategier som ville hjelpe nasjonalsosialismen framover. Særlig ville
Himmler at SSS skulle sende svenske frivillige til Waffen-SS på Østfronten, men dette ble
ingen stor suksess. Selv om mange svenske frontkjempere kom fra SSS, ville ikke Lindholm
drive rekruttering for tyskerne. Partilinja ble heller å forsøke å overtale disse til å reise til
krigen i Finland.151
SSS ble aldri noen braksuksess som parti, og fikk ingen større oppslutning i svenske valg.
Både stemme- og medlemstall sank kraftig i løpet av andre verdenskrig, og ved
kommunevalget i 1944 fikk partiet bare om lag 900 stemmer i Stockholm.152 Medlemstallet lå
etter alt å dømme under stemmetallet, og kan antas å ha falt ytterligere innen Viktorgruppas
aktiviteter. Med tanke på at minst 25 medlemmer i Stockholm hjalp Viktorgruppa, var en
relativt stor andel av partiets medlemsmasse på forskjellige vis involvert i fluktvirksomhet i
1945 og 1946.
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Både svensk og norsk politi fikk mange rapporter om at SSS hadde mottatt store
pengesummer fra tyskerne i Norge like før kapitulasjonen. Ifølge ryktene skal de tyske
pengene ha blitt brukt til to formål: for det første skal SSS ha starta en større
propagandaoffensiv sommeren 1945, i tillegg til å bruke store summer på å bistå nazister som
hadde flykta til Sverige.153
Dette har vist seg å være feilaktige opplysninger. SSS lå med brukket rygg i 1945, både
økonomisk, politisk og organisatorisk. Det fantes ingen propagandaoffensiv, og ingen tysk
fluktkapital. Lindholm var i ferd med å miste kontroll over partiorganisasjonen, og partiet var
i økende grad prega av intens politisk fraksjonering.154
Den pågående splittelsen i SSS er et viktig poeng i denne sammenhengen. Partiledelsens
manglende kontroll kan ha gjort det mulig for Viktorgruppas svenske hjelpere å benytte
partiets strukturer til sine egne formål, uten ledelsens velsignelse. De svenske flukthjelperne
hadde bakgrunn fra Sveaborg og NU, ytterliggående elementer i partiet som sannsynligvis sto
i opposisjon til Lindholm. De radikale synspunktene representerer også en mulig motivasjon
for å hjelpe flyktende nazister fra andre land.

2.3 Spionasje og etterretningsvirksomhet
Et påfallende særtrekk ved medlemmene i Viktorgruppa er at mange av dem synes å ha vært
involvert i en eller flere tyske etterretningsorganisasjoner, særlig Sipo/SD og Abwehr. Dette
gjør det interessant å se på hvilke aktiviteter de norske frontkjemperne har vært innblanda i,
og om disse har påvirka fluktvirksomheten etter krigen.
I korte trekk var Sipo/SD (Sicherheitsdienst) nazistpartiets og SS‟ sivile og politiske
etterretningsorgan, mens Abwehr sto for den militære etterretninga og var tilknytta
Wehrmacht. Som følge av maktkampen mellom de to organisasjonene ble Abwehr oppløst i
1944, og SD tok over Abwehr sin rolle i etterretninga.
Flere av medlemmene i Viktorgruppa ble beskyldt for å være SD-agenter, blant andre
Kavli, Breien og Erichsrud.155 Det lyktes likevel aldri å fastslå dette, og derfor vil det bli
fokusert på agentene i Abwehr her. Det er også de to Abwehr-agentene, gjennom sin
virksomhet tilknytta spionasje i Sverige, som er av interesse for denne oppgaven.
2.3.1 Viktorgruppa og Abwehr
Den militære etterretningsorganisasjonen Abwehr var tilknytta Wehrmacht, og hadde som
hovedoppgave å skaffe til veie militære opplysninger for krigsapparatet. I Norge ble
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organisasjonen styrt fra Abwehrstelle i Oslo, med flere kontorer rundt omkring i landet. I
tillegg til etterretningsoppdrag og kontraspionasje i Norge sendte Abwehr agenter fra Norge
til Sverige, der de blant anna hadde kontakt med de svenske nazistene.156
Særlig interessante for denne oppgaven er de to Abwehr-agentene i Viktorgruppa, Frank
Svendsen og Helge Erichsrud. Etter hjemkomsten fra fronten fungerte Frank Svendsen som
fiskeoppkjøper og svartebørshai, og han ble i 1943 rekruttert til Abwehr sammen med
kameraten Kjell A. av Abwehr-agenten Leo Baum.157 Under agentnavnet “Bjørn” jobba
Svendsen med å framskaffe svensk eller amerikansk valuta for agenter som skulle til Sverige
på oppdrag. Dette ble gjort ved at Svendsen fikk utbetalt penger fra Abwehrstelle i Oslo, som
han deretter fikk veksla gjennom en bekjent med forretningskontakter i Sverige og sendt til en
svensk kontakt ved navn Tage Kinberg i Malmö.158
Kinberg var også agent for tyskerne, og skulle fungere som mottakssentral for Svendsen og
Kjell A. når de kom over til Sverige. Landssvikspolitiet greide aldri å få klarhet i om
Svendsen reiste til Sverige som agent, men kompanjongen Kjell A. ble arrestert hos Kinberg i
1944.159
Den andre Abwehr-agenten i Viktorgruppa var Helge Arnold Erichsrud.160 I ungdommen
var han aktiv i NNSAP på Gjøvik sammen med Jacob Røken Ødegaard: sammen meldte de
seg frivillig som spioner for Tyskland allerede i 1937.161 Ødegaard ble arrestert som tysk
spion i Stockholm under krigen, og hans kone Juliane Ødegaard fungerte senere som
flukthjelper for flere av medlemmene i Viktorgruppa.162
I 1941 jobba Erichsrud som agent og sjåfør for Abwehr i Finland, der han tidligere hadde
vært som frivillig i den finske Vinterkrigen. Erichsrud deltok i aksjonen mot det sovjetiske
konsultatet i Petsamo 22. juni 1941. Her kapra Abwehr blant anna sovjetiske kodebøker som
skulle få stor betydning under den kalde krigen, da kodene endte opp i amerikanske hender.163
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Edmund Salas og svenskenes C-byrå fikk tak i kodebøkene etter “Lillehammer-kuppet” i mai
1945, og ga dem deretter til amerikansk etterretning.164
Et navn som dukker opp i forbindelse med Lillehammer-kuppet og de sovjetiske
kodebøkene, er den norske etterretningsagenten og motstandsmannen Kai Holst, som var med
som kjentmann under razziaen på Lillehammer. Den 27. juni 1945 døde Holst under mystiske
omstendigheter i Stockholm. Den offisielle forklaringen er at Holst begikk selvmord, men det
har vært spekulert i at Kai Holst ble likvidert, uten at man kan bevise hvem som eventuelt skal
ha gjort det.165 Et interessant aspekt ved dette er at Holst ble funnet død i Rindögatan 42, i
samme gate og bare et steinkast unna barndomshjemmet til Richard af Ström, en av de
viktigste svenske flukthjelperne i Viktorgruppa.
Gjennom sitt virke som Abwehr-agent og fylkespropagandaleder i Finnmark fikk
Erichsrud god kjennskap til Sverige, da han svært ofte reiste med tog gjennom landet på tur til
Oslo. Blant anna møtte han ved flere anledninger Røken Ødegaard og Abwehr-sjefen Willy
Laqua i Stockholm. Han skrev også en utførlig rapport til NS og tysk etterretning om politiske
forhold og de norske flyktningene som befant seg i Sverige.166
De to Abwehr-agentene er beskrivende eksempler på at flere av nordmennene i
Viktorgruppa hadde god kjennskap til forholdene i Sverige, og at de må ha hatt kontakter på
svensk side av grensa i god tid før kapitulasjonen og flukten i 1945. I tillegg synes det som at
Frank Svendsen har hatt gode muligheter til å utnytte valutasmuglinga for Abwehr i sin egen
flukt: det ryktes etter krigen at Svendsen hadde ført verdipapirer og utenlandsk valuta ut av
landet, og det er ingen tvil om at Svendsen hadde svært store pengesummer mens
Viktorgruppa opererte i Stockholm.167

2.4 Varulvene
Da andre verdenskrig gikk mot slutten og Tysklands nederlag ble mer og mer åpenbart,
forsøkte den tyske ledelsen å opprette en motstandsorganisasjon etter modell av de allierte
kommando- og geriljagruppene. Resultatet ble organisasjonen Werwolf, som i utgangspunktet
ble underlagt SS-politigeneral Hans Prützmann. De lokale avdelingene av Werwolf ble stilt
under kommandoen til Höhere SS- und Polizeiführer i de respektive områdene.168
Mot slutten av krigen ble kommandoen over Werwolf forsøkt gitt til SSObersturmbannführer Otto Skorzeny. Skorzeny var en myteomspunnet helteskikkelse innen
164

Pryser, Tore. Svik og Gråsoner. Norske spioner under andre verdenskrig. (Spartacus Forlag, Oslo 2010), 182.
Pryser (2010), 183.
166
L-sak Helge Arnold Erichsrud.
167
L-sak Per John Ulfsberg Christensen.
168
Deland, 237-238.
165

42

Waffen-SS, han var mannen som styrte kommandosoldatene i SS-Jagdverband, redda
Mussolini i 1943 og kidnappa sønnen til Miklós Horthy i Ungarn. I de fleste framstillinger av
Werwolf portretteres Skorzeny som en lederskikkelse i organisasjonen, men sannheten er at
han avslo tilbudet om å ta kommando over Werwolf. Skorzeny mente at organisasjonen ville
konkurrere om materiell og mannskap med hans egen kommandoenhet, og ville derfor ikke
støtte Werwolf.169
Planen bak Werwolf var å organisere motstandskamp, sabotasje og likvideringer bak
fiendens linjer, og at organisasjonen skulle sikre motstand også etter en eventuell tysk
kapitulasjon. I realiteten ble organisasjonen mest stående som en marginal parentes i
krigshistorien, en motstandsorganisasjon som ikke ytte noen særlig motstand, men ble
gjenstand for røverhistorier og konspirasjonsteorier.
Likevel fungerte Werwolf bedre enn man skulle tro enkelte steder. Særlig i Danmark var
organisasjonen stor og aktiv. Det fantes atskillige hemmelige våpendepoter for varulvene i
Danmark, selv om disse i svært liten utstrekning ble brukt. Heller enn å prioritere sabotasje og
fortsatt motstand, begynte varulvene i Danmark å organisere fluktruter og hjelpe de mange
nazistene på vei gjennom landet med å stikke av.170
2.4.1 Silberfuchs
Den norske avarten av Werwolf fikk navnet Silberfuchs. I følge Landsvikspolitiet skulle
Silberfuchs og SS-Jagdverband Nordwest fungere som to parallelle motstandsorganisasjoner i
Norge.171 På høsten 1944 ble spesielt utvalgte nordmenn med bakgrunn fra SS og politi sendt
på sabotasjekurs og våpenopplæring i Tyskland i regi av Werwolf. Til sammen deltok mellom
80 og 90 nordmenn fordelt på tre puljer i denne opplæringa.172
Heller ikke Silberfuchs ble noen suksessfull motstandsorganisasjon etter krigen. Riktignok
utførte deler av organisasjonen terroraksjoner i Oslo, der de blant anna bomba restauranten
“Den Gyldne Freden”, sto bak forskjellige brannstiftelser og likviderte høyesterettsadvokat
Kaare Shetelig. Denne gruppa besto av tidligere frontkjempere i Statspolitiet og
Likvidasjonsrådet for Jødisk Eiendom, blant andre Arnt Taasen Torp og Torbjørn Dambo.173
Disse terroraksjonene fant sted før kapitulasjonen, og ser ut til å ha tatt slutt da de fleste i
gruppa ble innkalt til Statspolitiets noe improviserte “Utrykningsavdeling” på Skallum gård.
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Styrkene på Skallum gård overga seg og ble tatt i arrest etter at Jonas Lie begikk selvmord 10.
mai 1945.
Altså er Silberfuchs’ sabotasjeaktivitet av heller liten interesse; denne hadde ingen særlig
betydning i etterkrigstida. Men det faktum at flere navn fra lista over medlemmer i Silberfuchs
går igjen i saker tilknytta Viktorgruppa, gjør det svært interessant å se nærmere på om
organisasjonen, eller deler av den, kan ha vært innblanda i fluktvirksomhet etter krigen.
Viktige personer i Silberfuchs befant seg på frifot i Norge og Sverige store deler av 1945 og
1946, og kan derfor ha stilt sine ressurser til disposisjon for de som ville komme seg ut av
landet.174

3.0 Nettverket Viktorgruppa
I de fleste sammenhenger der temaet naziflukt blir tatt opp, brukes begrepet fluktnettverk om
de forskjellige grupperingene som organiserte flukt. Dette begrepet vil bli brukt
gjennomgående i denne oppgaven også, da Viktorgruppa i aller høyeste grad var et
fluktnettverk på linje med tilsvarende grupper i andre land, og til andre tider.
I akkurat denne sammenhengen derimot, vil Viktorgruppa bli analysert som et sosialt
nettverk, altså som samspillet mellom en rekke mellommenneskelige relasjoner. Gjennom
bruk av nettverksteori og sosiologisk teori angående soldat-relasjoner, finnes svaret på to
sentrale spørsmål: hvordan oppsto Viktorgruppa, og hvorfor fikk de hjelp?

3.1 Analyse av et fluktnettverk
Viktorgruppa var et fluktnettverk som organiserte flukt for norske nazister i en relativt kort
periode på høsten i 1945. Nettverket besto på den ene sida av rømte norske nazister, og på den
andre sida av deres meningsfeller fra SSS i Sverige.
Viktorgruppas funksjon var altså å organisere flukt, og det er funksjonen som er denne
oppgavens hovedfokus. Men for å kunne si noe om hvordan nettverket fungerte, må også
Viktorgruppas form ligge som grunnlag. Derfor er det nødvendig å analysere hvordan
nettverket oppsto.
Å slå fast det nøyaktige omfanget av nettverket er vanskelig, da kildegrunnlaget er noe
mangelfullt. Et forsiktig anslag vil likevel være at selve Viktorgruppa besto av minst femten
norske nazister som hadde rømt fra fengsel, i tillegg til minst sju svenske SSS-aktivister.175 I
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tillegg kommer en mengde flukthjelpere, både norske og svenske, som var tilknytta
nettverket.
De norske rømlingene hadde forskjellig grad av tilknytning til Viktorgruppa. I grove trekk
kan nettverket deles i to deler, med ulik funksjon og ulik tilnytningsgrad. Nettverkets kjerne
besto av fem-seks norske medlemmer som organiserte flukten sammen med de svenske
nazistene fra SSS. De øvrige nordmennene utgjorde en periferi som delvis bidro i
organiseringa av flukten og delvis fikk bistand av nettverket til å flykte.
Selv om nettverket ikke på langt nær var noen homogen gruppe, finnes det en del svært
viktige fellesnevnere. Som vi har sett, hadde et stort flertall av rømlingene bakgrunn som
frontkjempere i Waffen-SS. De hadde altså en rekke delte erfaringer, både gjennom tysk
militærtrening og kamperfaring på Østfronten. Dersom vi ser dette i lys av primærgruppeteori
og myten om Kameradschaft, er det svært sannsynlig at de felles erfaringene, eller
identitetsbyggerne, førte de norske rømlingene tettere sammen.176 Soldatenes holdning til
Kameradschaft-kulten, som de norske frontkjemperne må ha kjent til og tatt del i, kan også ha
bidratt til å forsterke rømlingenes solidaritet med hverandre.
I tillegg var alle de norske rømlingene organiserte nasjonalsosialister, hovedsaklig med
bakgrunn fra Nasjonal Samling. Et flertall av nettverkets kjernemedlemmer hadde også felles
bakgrunn i ungdomsbevegelsen NSUF. Den politiske tilhørigheten og overbevisningen ser ut
til å ha fungert på to måter. For det første er partitilhørigheten en viktig felles kontaktflate i
nettverket, og som vi skal se kjente flere av rømlingene hverandre fra partivirksomheten. I
tillegg førte den nazistiske overbevisninga med seg et viktig felles holdepunkt med
nettverkets flukthjelpere.
Å analysere samtlige relasjoner i nettverket er meningsløst, all den tid tilknytninga er så
ulik og kildegrunnlaget såpass mangelfullt angående mange av medlemmene.177
Nettverksanalysen vil derfor først og fremst knyttes til Viktorgruppas kjerne, gjennom å
trekke fram to viktige eksempler på personlige relasjoner.
Relasjonen mellom Johan Fredrik Kavli og Anton Wilhelm Heiberg er det første
eksempelet. Begge to hadde vært med i den Norske Legion, men ikke i samme kompani. I
utgangspunktet delte de altså ikke primærgruppe, men det kommer likevel fram gjennom
kildegrunnlaget at de to hadde en relasjon før Viktorgruppa. Etter flukt fra Ilebu møttes de to
frontkjemperne på gata i Oslo, og rømte deretter sammen til Sverige.178
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Det er tydelig at de to frontkjemperne kjente hverandre fra før, men det kommer ikke fram
om møtet på gata var tilfeldig, eller hvor nær relasjonen mellom de to var. Altså er det
vanskelig å slå fast om det ligger en emosjonell relasjon til grunn, eller om relasjonen mellom
de to var rent instrumentell. Det interessante er at nettopp dette møtet representerer starten på
Viktorgruppa, da Heiberg og Kavli begynte samarbeidet som endte opp som et fluktnettverk.
Dersom relasjonen var rent instrumentell, og møtet mellom de to helt tilfeldig, kan det tyde på
at Viktorgruppa oppsto nærmest som et slumpetreff.
De som derimot hadde en emosjonell relasjon, var Trygve Astrup Nilsen og Frank
Svendsen. De to frontkjemperne hadde på mange måter ulik bakgrunn, men begge meldte seg
inn i NSUF i svært ung alder, og de meldte seg frivillig til divisjon Wiking samtidig i 1941.
Begge hadde vært i 7. kompani, Regiment Nordland, og hadde vært sammen ved fronten i
Ukraina over en lengre periode. Ifølge Svendsen likte de to hverandre godt, og var gode
venner fra tida ved fronten. Relasjonen mellom Svendsen og Astrup Nilsen ser altså ut til å
være av en noe annen karakter enn mellom Heiberg og Kavli. Astrup Nilsen kom med i
Viktorgruppa etter en periode alene i Stockholm, da Svendsen inkluderte ham i nettverket
som en vennetjeneste.179
Altså kan det tyde på at Viktorgruppa var bygd på et fundament av både emosjonelle og
instrumentelle relasjoner, der de to typene relasjoner spilte to forskjellige roller. På den ene
sida førte instrumentelle relasjoner, i form av gjensidige behov for beskyttelse og flukt, til at
nettverket oppsto. Deretter førte emosjonelle relasjoner, som mellom Astrup Nilsen og
Svendsen, til at nettverket ble utvida gjennom inkludering av medlemmenes venner. Dette
siste går igjen i flere tilfeller.180
I ytterste konsekvens ser det ut til at også “venners venner” kunne benytte seg av
personlige relasjoner for å bli del av nettverket. Det beste eksempelet her er Helge Erichsrud
og Juliane Røken Ødegaard. Røken Ødegaard var en sentralt plassert flukthjelper i nettverket,
Helge Erichsrud var barndomsvenn av hennes mann Jacob Røken Ødegaard. Gjennom denne
relasjonen ble også Erichsrud del av nettverket i Stockholm.
Det ser likevel ut til at de personlige relasjonene i nettverket var underordna de politiske
relasjonene. Utover det rent personlige, som vennskapsbånd, felles mål og behov, virker det
som at politisk grunnsyn og tjeneste i Waffen-SS har vært det viktigste felles holdepunktet for
nettverket.
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Dette bygger på to hovedargumenter. Det første er at Viktorgruppa i alle avgjørende
henseende likner på tilsvarende fluktnettverk på kontinentet, i det at nettverket ser mer ut som
en veteranklubb for SS-veteraner enn en veldrevet menneskesmuglingsorganisasjon.181 Den
avgjørende fellesnevneren mellom nettverkets medlemmer virker ikke å ha vært nære
vennskap, men en delt lojalitet til nasjonalsosialismen og felles bakgrunn som frontkjempere.
Det andre argumentet understreker det første, nemlig det tette samarbeidet med både
norske og utenlandske nazister. Dersom Viktorgruppas aktivitet hadde vært basert
hovedsaklig på personlige relasjoner, ville fluktnettverket hatt store vanskeligheter med å
komme seg til Sverige, langt mindre holde seg skjult der.

3.2 Et nettverk av hjelpere
Like viktig som relasjonene mellom nordmennene i Viktorgruppa, er relasjonene til en hel
mengde flukthjelpere. Flukthjelperne var avgjørende for fluktnettverkets organisasjon, og
gjorde det mulig for rømlingene å stikke av. Uten velvillig innstilte samarbeidspartnere på
utsida av fengselsmurene ville det etter alt å dømme aldri ha oppstått noe fluktnettverk i det
hele tatt.
Flukthjelperne var, i likhet med rømlingene, ei variert gruppe. Det var oppsiktsvekkende
mange av dem, men bare et fåtall som virkelig gikk fullt inn i oppgaven med å frakte norske
nazister til trygghet.182 Det ser ut til at et lite antall sentralt plasserte flukthjelpere har vært
svært aktive, og avgjørende for fluktnettverkets funksjon.
Også den “sentrale” gruppa med flukthjelpere er variert. Her er det hensiktsmessig å skille
mellom svenske og norske flukthjelpere, da den svenske gruppa ser ut til å ha vært, i denne
sammenhengen, forholdsvis homogen. Samtlige var medlemmer av SSS, og det ser ut til at et
flertall av de svenske medlemmene i Viktorgruppa også hørte til partiets paramilitære fløy
Sveaborg.
Altså var også svenskene tidligere soldater: fronttjeneste var, som sagt, i utgangspunktet en
forutsetning for deltakelse i Sveaborg. Minst én av de svenske medlemmene i nettverket,
Richard af Ström, hadde tjenestegjort i Waffen-SS, og kjente enkelte av nordmennene fra før
krigen.183 Resten ser ut til å ha vært tidligere frivillige fra Vinterkrigen eller
Fortsettelseskrigen i Finland.184
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Det interessante er at selv om det har vært kontakt mellom flere av de norske og svenske
medlemmene i Viktorgruppa før flukten, ser ikke dette ut til å ha vært spesielt nære relasjoner,
men heller tilfeldige og flyktige bekjentskap. Johan Fredrik Kavli traff Jacobsson og Nilsson i
Sverige under krigen, men dette ser bare ut til å ha vært en kortvarig diskusjon mellom
likesinnede.185 Selv om af Ström hadde vært en kort periode i Waffen-SS, møtte han ingen av
nordmennene der, men han traff såvidt Karl N. i Trondheim på vei hjem fra Tyskland i mai
1945.186
Det kan selvsagt tenkes at disse møtene var svært intense og ektefølte og førte til en
umiddelbar vennskapsrelasjon, men det er lite sannsynlig. Dermed blir spørsmålet hvorfor de
svenske hjelperne involverte seg så tungt i fluktorganisasjonen, ettersom personlige relasjoner
i beste fall kan kalles et underliggende motiv.
Økonomisk egenvinning kan selvsagt ha vært et mulig motiv. To SSS-medlemmer tjente
svært godt på Viktorgruppa, da de selv tok pengene som de skulle ha veksla for de norske
frontkjemperne.187 Likevel ser det ikke ut til å ha vært særlig gunstig økonomisk for
svenskene å hjelpe. De risikerte mye ved å bryte svensk lov, og flere av dem gikk i tap da de
ble dømt til bøter etter opprullinga av nettverket. Enkelte understøtta også nettverket gjennom
økonomiske bidrag, og kan umulig ha tjent på virksomheten.
Da gjenstår bare de politiske relasjonene mellom svenske flukthjelpere og flyktende
nordmenn. Det framstår som om virksomheten sprang ut fra idealistiske motiver, der
solidariteten med kamp- og meningsfeller har vært sterk nok til å bryte loven for å hjelpe. De
svenske nazistene mente at de norske kameratene var politiske flyktninger, og at behandlinga
de fikk i Landssvikoppgjøret var grovt urettferdig.
Dette stemmer godt med Kühnes analyse om at Kameradschaft ikke bare var begrensa til
primærgruppene, men at fellesskapstanken var en integrert del av det nasjonalsosialistiske
tankegodset. Tanken om å hjelpe de norske “kameratene” var internalisert hos de svenske
nazistene, og derfor stilte de villig opp. Det er verdt å merke seg at SSS på dette tidspunktet
besto av en rekke fraksjoner, og at svenskene i Viktorgruppa tilhørte en ytterliggående,
pangermansk innstilt sådan. Dette kan ha forsterka solidariteten med de norske nazistene.
Ser vi på flukthjelperne i Norge, er bildet noe mer broket. Her finner vi for eksempel en
rekke flukthjelpere som i hovedsak hadde økonomiske motiver, som korrupte leirvakter og
betalte menneskesmuglere. Men også i Norge fantes det en rekke flukthjelpere som nok
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opererte ut fra politiske relasjoner og en felles ideologisk overbevisning, for eksempel
flukthjelperne fra Silberfuchs.188
På norsk side av grensa ser personlige relasjoner likevel ut til å ha spilt en langt større rolle
enn i Sverige. Rømlingenes kjærester, familier og venner bidro sterkt til å gjøre flukten mot
Sverige mulig, og stilte opp med både økonomisk og praktisk hjelp.189 Særlig har dette
sammenheng med den høye andelen kvinnelige flukthjelpere, da NS-kvinnene i stor grad
befant seg på frifot høsten 1945.
Kroneksempelet på dette er Berit J, som var forlova med Anton Wilhelm Heiberg. Her var
det altså en sterk emosjonell relasjon, i grenseland mot en ekteskapsrelasjon. Berit J. ble
fluktnettverkets viktigste kontakt i Oslo, og var sterkt delaktig Viktorgruppas kurérvirksomhet
fra Sverige.190 Det var antakelig helt avgjørende for nettverket at de hadde en person i Oslo
med en sterk personlig relasjon til en av hovedmennene i nettverket, og som de dermed kunne
stole fullt og helt på.
Vi finner flere liknende tilfeller blant flukthjelperne i Oslo, der venner og familie stiller
opp for rømlingene. Rolf K, en barndomsvenn av Rolf A, var for eksempel med og
organiserte postsmuglinga til fangeleiren på Ilebu etter at han selv var løslatt på medisinsk
grunnlag.191 Det ser altså ut til at de personlige, emosjonelle relasjonene mellom
naziflyktningene og flukthjelperne har spilt en avgjørende rolle i organiseringa, særlig på
norsk side av grensa.

4.0 Flukt fra Norge
Viktorgruppas aktivitet kan deles i to hoveddeler. Den første, kronologisk sett, er
medlemmenes flukt fra Norge. Den andre er aktiviteten på svensk side av grensa, der
fluktnettverket begynte å organisere flukt for andre norske landssvikere.
For å forstå fluktnettverkets funksjon, er det nødvendig å undersøke organisasjonen på
norsk side av grensa, og dermed flukten fra Norge til Sverige. Dersom det fantes en organisert
fluktvirksomhet i Norge allerede før Viktorgruppa oppsto, kan det ha spilt en avgjørende rolle
for organisasjonens kontaktnettverk.
Det er derfor nødvendig å se situasjonen i Norge fra to sider. På den ene sida er det
nødvendig å undersøke hvordan medlemmene i Viktorgruppa rømte og forstå hvordan flukten
til Sverige var mulig. På den andre sida er det svært interessant å se på omstendighetene
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rundt; dekkleiligheter, finansiering, transport, flukthjelpere og fangevoktere, for å slå fast om
strukturene rundt fluktnettverket allerede eksisterte før organiseringa i Sverige. Dette kommer
derfor til å bli gjennomgangstemaer i dette kapittelet.

4.1 De første rømningene
Som vi har sett, begynte norske nazister å dukke opp i Sverige lenge før krigen tok slutt. Disse
tok seg over grensa i stort antall etterhvert som det ble klart at Tyskland kom til å tape krigen,
og ved kapitulasjonen i 1945 fantes det omkring tusen norske nazister på rømmen i Sverige.
De fleste av disse ble internert på Hälsingmo, en leir for “avviste” norske flyktninger.
Blant disse finner vi en del av Viktorgruppas medlemmer. Vi skal derfor se nærmere på
hvordan situasjonen på Hälsingmo var, og hvordan rømningene foregikk.
4.1.1 Hälsingmo interneringsleir
De to første rømningene med medlemmer av Viktorgruppa fant sted allerede i mars 1945. Da
stakk Johan Fredrik Kavli og Walter R. av fra Hälsingmo interneringsleir nord for Gävle i
Sverige. Kavli kom til Sverige før jul i 1944, og ble internert da de norske representantene i
leiren oppdaga at han hadde vært frontkjemper. De trodde også at Kavli muligens var sendt til
Sverige som tysk agent, da flere av medfangene rapporterte at Kavli prøvde å overtale dem til
å reise tilbake til Norge.192 Allerede før Walter R. forlot Norge mottok den norske legasjonen
i Stockholm advarsel fra London om at han befant seg på Kongsvinger og var på tur inn i
Sverige for å utføre et oppdrag for tyskerne.193
Sammen rømte de to frontkjemperne fra leiren på Hälsingmo i slutten av mars 1945. Ifølge
Walter R. skilte de to flyktningene lag kort etter å ha forlatt Hälsingmo. Kavli, som ikke
nevnte noen fluktkamerat i sine avhør, dro deretter til Stockholm, der han oppsøkte den
svenske nazisten Hugo A. Her gjemte Kavli seg fram til han ble angitt og arrestert av det
svenske politiet, og deretter deportert til Norge i juni 1945.194 Da Kavli kom tilbake til
Sverige på høsten, valgte han å ikke kontakte Hugo A., sannsynligvis fordi han tenkte at
stedet sto under oppsyn. Likevel er det påfallende hvor fort det gikk for Kavli å skaffe seg et
skjulested i Stockholm; sannsynligvis har han enten hatt kontakter i Stockholm fra før, eller
han har blitt formidla videre etter å ha tatt kontakt med SSS.
Et svært interessant aspekt ved flukten fra Hälsingmo i mars 1945, er at de to nordmennene
må ha hatt hjelp av svensker på utsiden av leiren. Det var fortsatt full vinter i regionen rundt,
og Kavli var kun kledd i tynn fangeuniform. Det var halvannen meter snø i området rundt
192

L-sak Johan Fredrik Kavli, rapport fra Hälsingmo datert 4/12-1944.
H-nr. 24/51, Larvik Politikammer. L-sak Walter R., kommuniké datert 3/3-1945
194
L-sak Johan Fredrik Kavli, rapport til Kgl. Norske Legasjon Stockholm.
193

50

leiren, så fangene kan ikke ha dratt noe anna sted enn etter bilveien. Leirvaktene sendte ut
patruljer og biler kort tid etter rømningen, men kunne ikke finne rømlingene.195 Flere av de
internerte på Hälsingmo kunne melde om at en personbil hadde stoppet utenfor leiren like før
Kavli og Walter R. rømte, og at flukten var godt planlagt på forhånd.196
I motsetning til Kavli, valgte ikke Walter R. å begi seg rett til Stockholm. Etter eget utsagn
gjemte han seg på landsbygda utafor byen, der han tok forskjellig løsarbeid i våronna.
Dermed unngikk han å bli angitt og deportert, og kunne begi seg inn i Stockholm i løpet av
sommeren. Her søkte han dekning hos fru M., en norsk statsborger som var villig til å gjemme
han i leiligheten sin.197
Dersom Walter R. fortalte sannheten, havna han i sikkerhet hos fru M. ved rene
tilfeldigheter, samtidig som tilfeldighetene gjorde at Kavli ble deportert og innsatt i Norge. En
annen mulighet er at Walter R. var langt mer aktiv enn han selv ville innrømme og at han
beredde grunnen for de norske nazistene som skulle komme flyktende over grensa fra Norge.
Det er, som vi skal se, mye som tyder på at Viktorgruppa har hatt god kontakt med de svenske
nazistene i Stockholm allerede før Kavli kom tilbake på høsten. I så fall har nettverket hatt
god bruk for en mann i Stockholm som kunne forberede ankomsten for de andre, finne
skjulesteder og villige hjelpere.
Det kan argumenteres for at de første rømningene blant Viktorgruppas medlemmer fant
sted enda tidligere, da Harald A. og Per John Ulfsberg Christensen rømte til Sverige i 1943 og
1944. I motsetning til de andre rømte Christensen fra tyskerne. Han utstedte en falsk
reisetillatelse til seg selv, før han reiste til Kornsjø for å krysse grensa. Her ble han imidlertid
arrestert av tyskerne, men rømte på nytt etter å ha fått permisjon fra Halden fengsel. Han ble
innsatt på Hälsingmo, der han satt sammen med Kavli og Walter R. I motsetning til de to
andre, rømte ikke Christensen fra interneringsleiren i Sverige, men satt der til han ble utlevert
etter kapitulasjonen.198
Harald A. rømte etter å ha angitt søskenbarnet sitt til Gestapo i 1943. Angiveriet førte til at
ni mennesker ble henretta av tyskerne, og Harald A. ville unnslippe før han ble avslørt og stilt
ansvarlig.199 Han ble først avvist og internert på Hälsingmo, men ble overlevert til svenske
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myndigheter og satt på frifot i Sverige. De neste to åra arbeida og bodde han som en fri mann
i Sverige.200
Kavli og Walter R. sin flukt fra Hälsingmo gjør det betimelig å spørre om kontakten med
svenske nazister eksisterte allerede under krigen. Det kan ha vært et rent slumpetreff at de to
nordmennene klarte å skaffe seg en velvillig innstilt hjelper, men det er heva over enhver tvil
at de to rømlingene fikk hjelp til å komme seg vekk fra Hälsingmo. Dette kan tyde på at de
svenske nazistene engasjerte seg i sine norske kameraters situasjon på et svært tidlig
tidspunkt.
I så måte er det interessant at mange av Viktorgruppas medlemmer i perioder av krigen
befant seg i Sverige. Som vi skal se i kapittelet om aktiviteten i Sverige, benytta nordmennene
tida på frifot svært godt, og knytta tette kontakter med framtidige flukthjelpere fra SSS. De
svenske kontaktene muliggjorde fluktnettverkets eksistens, og det kan også hende at
nordmenn som befant seg i Sverige ved kapitulasjonen, som Walter R, la grunnlaget for
framtidig fluktvirksomhet.
4.1.2 På frifot etter kapitulasjonen
De neste rømningene fant ikke sted fra noe fengsel, men er den delen av gruppa som befant
seg på frifot etter kapitulasjonen i mai 1945. Generelt kan man si at de som forholdt seg rolige
etter 8. mai, og holdt seg unna de store byene, hadde gode sjanser til å komme seg unna i
løpet av sommeren. Et pussig fellestrekk for de fire i Viktorgruppa som rømte direkte til
Sverige uten en tur innom fengsel, er at tre av fire befant seg i Trondheim ved krigens slutt. I
løpet av de første dagene etter kapitulasjonen reiste de til andre steder i Norge, som de i neste
omgang brukte som utgangspunkt for reisen til Sverige.
Den første som flykta over grensa var Trygve Astrup Nielsen. Ved fredsslutninga tok han
toget fra Trondheim til Oslo, tok penger ut av banken, kjøpte en båt og rodde sørover i
Oslofjorden. Etter at han kom i land på svensk side av grensa bega han seg innover i landet
for å kontakte ei tante i Trelleborg, men det viste seg at hun ikke var hjemme. I juli ble han
arrestert av svensk politi og sendt tilbake til Norge, men ved grensestasjonen på Kornsjø
rømte han igjen før han kunne bli tatt i varetekt av det norske politiet. Han reiste på nytt
innover i Sverige, denne gangen til Stockholm der han slutta seg til de andre i
Viktorgruppa.201
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En annen som rømte fra Trondheim i mai 1945 var Karl N. Han sykla ut av byen med telt
og ryggsekk på morgenen den 8. mai, og oppholdt seg forskjellige steder i Trøndelag og på
Østlandet fram til han mente det var trygt å krysse grensa på høsten.202
Altså klarte enkelte norske nazister å rømme til Sverige uten først å ha vært i fengsla i
Norge. Dette var antakelig den mest lettvinte løsningen. Dersom rømlingene ikke var av de
mest ettersøkte, kunne de føle seg relativt trygge: politi og hjemmestyrker hadde mer enn nok
å gjøre andre steder. Dette kan være en del av forklaringa på at Trygve Astrup Nilsen kunne
stikke av igjen rett etter utlevering til Norge. Det ga også en mulighet for å forberede seg på
det framtidige innrykket av norske frontkjempere i Sverige.
At ettersøkte landssvikere befant seg på frifot etter kapitulasjonen er ingen sensasjon i seg
selv, det var antakelig et ganske vanlig fenomen. Som vi har sett, forsøkte mange norske
nazister å stikke av umiddelbart etter fredsslutninga, blant andre Henry Rinnan. For Karl N.
og Trygve Astrup Nilsen lyktes flukten til Sverige, for andre gjorde den ikke. For eksempel ga
Ulf Breien opp sitt første fluktforsøk, meldte seg for politiet og ble innsatt på Ilebu.203

4.2 Rømninger fra fangeleiren på Ilebu
Da de norske myndighetene begynte å fengsle landssviksfanger kort tid etter kapitulasjonen,
skifta de navn på fangeleiren Grini i Bærum. Under det nye navnet Ilebu fyltes leiren med
tidligere frontkjempere og NS-medlemmer som skulle jobbe for den nye staten mens de venta
på rettergang, dom og straff.
Hoveddelen av de 270 rømningene fra landssvikfengsel i Norge etter krigen foregikk fra
fangeleiren på Ilebu. På det meste, om sommeren 1945, satt det 3440 landssviksfanger i
leiren.204 I løpet av de to neste årene klarte 110 av disse å rømme fra fangenskap på Ilebu.205
De første rømningene fra Ilebu fant sted i løpet av sommeren 1945. Fra 23. juni til 5.
september dette året rømte hele 43 fanger fra Ilebu. Det store flertallet av fangene, 36 stykker,
rømte fra såkalt utekommando, altså mens de var utplassert på forskjellige arbeidsstasjoner i
Oslo og Bærum. Bare sju fanger klarte å rømme fra selve leiren, der bemanninga var bedre og
vaktholdet strengere.206
Antallet rømninger fra Ilebu er oppsiktsvekkende høyt, og det var herfra de fleste
medlemmene i Viktorgruppa rømte. Det gjør det interessant å se på hvordan rømningene fra
leiren fungerte, og om situasjonen i leiren la til rette for potensielle naziflyktninger. Det er
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også nødvendig å undersøke hvorvidt det fantes en form for mottaksapparat i Oslo, om det
fantes strukturer som gjorde det mulig for rømlingene å skjule seg og komme videre til
Sverige eller andre land.
4.2.1 Fra Ilebu til Danmark
To av Viktorgruppas medlemmer, Ulf Breien og Carsten S, rømte fra Ilebu den 4. august
1945.207 Ifølge Carsten S. var motivet for å flykte fra Ilebu at han “var lei av å være der”.208
De tok seg ut av leiren på kvelden, før Breien forlot kameraten på et skjulested i Oslo over
natta. Dagen etter kom han tilbake med store mengder kontanter, og sammen bega de seg til
Frognerkilen, hvor de kjøpte en seilbåt fra en ukjent person. Denne båten seilte de deretter
utover Oslofjorden og sørover mot Danmark.209
Helt til Danmark kom de to frontkjemperne derimot ikke med seilbåten. Utafor Skagen på
nordkysten av Danmark kom de ut for en storm, og seilte båten sin på grunn. Danske
myndigheter kom ut og tok dem i arrest. Siden de to oppga tyske dekknavn, “Ernst Titt” og
“Kaspar Sörensen”, ble de etterhvert satt inn i en interneringsleir for tyske soldater.210 Ifølge
Furuseth fikk de to nordmennene permisjon fra leiren, og tok deretter kontakt med et lokalt
varulv-nettverk i København. Lederen for dette nettverket var “varulven” Emmanuel “Malle”
Petersen, som skaffa transport for nordmennene over Öresund til Malmö, der de ble tatt i mot
av Per Engdahl. Han ga dem mat og klær før han satte dem på toget til Stockholm, der de slo
seg sammen med Viktorgruppa.211
Breien og Carsten S. sin flukt gjennom Danmark er svært interessant på to måter. For det
første viser det at de danske varulvene hadde kontakt med svenske nazister, i hvertfall med
Per Engdahl, på et svært tidlig tidspunkt. Som vi har sett, blomstra kontakten og samarbeidet
mellom flukthjelpere i Danmark og på sørkysten av Sverige noen år senere, da både Engdahl
og Petersen ble sentrale skikkelser i fluktorganiseringa.
Dessuten er det svært interessant at Ulf Breien var innom Danmark i løpet av flukten, da
det også viser at det var kontakt mellom norske og danske undergrunnsnazister. Breien var
den eneste i Viktorgruppa som unnslapp til Sør-Amerika, og reiste til Argentina via
København. Sannsynligvis fikk han hjelp fra både Per Engdahl og sine danske kontakter til
komme seg ut av Sverige.212
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4.2.2 Fra Ilebu til Sverige
I motsetning til Breien og Carsten S, tok de fleste av medlemmene i Viktorgruppa ingen
omvei om Danmark. Det store flertallet reiste direkte fra Oslo til Sverige, etter kortvarige
opphold i dekning i Oslo. Vi skal nå se på hvordan fluktorganisasjonen i Oslo fungerte.
Johan Fredrik Kavli ble satt inn på Ilebu etter han ble deportert fra Sverige, og rømte på
nytt derfra i august. Han hadde vært på utekommando ved Hippodromen i Oslo, og stakk rett
og slett av.213 Selv om vaktene slo alarm var han ikke å oppdrive, og etter å ha skjult seg på
ukjent sted i Oslo møtte han en gammel kjenning, Anton Wilhelm Heiberg på Sagene.
Heiberg hadde rømt fra Ilebu dagen før, og gjemte seg hjemme hos sin forlovede Berit J. på
Grünerløkka. I avhør ble det sagt at møtet var rent tilfeldig, men de to frontkjemperne slo seg
uansett sammen og reiste to dager etter til Sverige.214
Hvorvidt møtet mellom Kavli og Heiberg var rent eller planlagt på forhånd er vanskelig å
avgjøre. Det er heller ikke sikkert at de to møttes på gata denne dagen i det hele tatt, men to
ting gjør dette møtet svært interessant. Siden opplysningene kommer fra Heibergs forlovede,
Berit J, bekrefter det at Heiberg og Kavli kjente hverandre før reisen til Sverige, og at de
rømte fra Oslo til Stockholm sammen. Berit J. opplyste også at Kavli allerede i Oslo i august
brukte dekknavnet Viktor Nyberg, samme navn som skulle bli opphavet til navnet
Viktorgruppa.215
En annen som rømte i august var Per John Ulfsberg Christensen, alias Per Björk.216 Han
kom til Ilebu fra Hälsingmo i Sverige, og var innsatt i fangeleiren hele sommeren. Ifølge en
medfange uttalte Christensen gjentatte ganger at han planla flukt, og at han bare skulle være
på Ilebu “en kort stund, til han fikk kontakt med dem der ute”.217 I midten av august skulle
Christensen transporteres hjem til Bergen sammen med sju andre frontkjempere, men forsvant
fra toget da det kjørte inn på Bergen stasjon. Derfra rømte han til Sverige.218
Like etter at Kavli og Heiberg tok seg over grensa til Sverige, stakk Frank Svendsen av fra
Ilebu den 3. september. Han hadde vært del av en utekommando som gjorde
vedlikeholdsarbeid på Møllergata skole, og rømte derfra. Han holdt seg i skjul i Oslo, samla
sammen penger og eiendeler før han bega seg til Sverige.219 Han reiste til Stockholm, der han
traff Trygve Astrup Nilsen, som hadde jobba som oppvasker på en restaurant i Stockholm
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gjennom sommeren. Sammen oppsøkte de Kavli og Heiberg. Svendsen hadde blitt kjent med
Kavli på Ilebu, der var cellekamerater i en periode. Det er tydelig at Svendsen visste hvor han
skulle kontakte Kavli; kanskje hadde de planlagt flukten sammen allerede på Ilebu.
En av de svært få som klarte å rømme fra selve leiren på Ilebu, var Rolf A. Før avdelinga
hans skulle ut på utekommando om morgenen gikk han til brakkekjøkkenet og fikk låne
regntøy av vaktene, som han dro over fangeuniformen. Deretter rusla han stille og rolig opp
forbi direktørboligen på Ilebu, før han forsvant gjennom et hull i gjerdet oppe i skogen.220 En
annen fange hadde stukket av gjennom det samme hullet en stund tidligere, altså klarte to
fanger å rømme da sikkerhetsbristen ikke ble utbedra.
En annen fluktmulighet åpna seg for den som ble innlagt på “Epedemien [sic]”,
fengselssykehuset på Ilebu. Herfra rømte både Arnt Taasen Torp og Harald A. Det medisinske
personalet var også innsatte nazister, og dikta opp diagnoser for å få medfanger ut fra cellene,
der soningsforholdene var hardere enn i resten av leiren. En natt i oktober ble Harald A.
overført fra enecelle til sykehuset, uten at leirledelsen fikk beskjed om dette. Sykehuset lå
utafor det strengeste vaktholdet på Ilebu, og dagen etter at han ble innlagt tok Harald A. en
kost over skuldra og spaserte rolig ut gjennom porten og forsvant.221
Det finnes svært mange eksempler på hvordan fanger kunne rømme fra Ilebu. Som vi nå
har sett, rømte medlemmene i Viktorgruppa på forskjellige vis: noen rømte fra selve leiren,
noen fra utekommando, og én rømte under transport. Det mest oppsiktsvekkende er hvor
enkelt det synes å ha vært å rømme fra Ilebu. Andelen innsatte som klarte å rømme fra
fangeleiren er nesten fantastisk høy, da hele 110 fanger kom seg unna Ilebu for lengre eller
kortere perioder. Til sammenligning forekom det bare én eneste rømning fra om lag 25 000
fangetransporter i Oslo-politiets regi.222
4.2.3 Situasjonen på Ilebu
Rømningsstatistikken fra Ilebu er ikke spesielt flatterende for leiren; en slik andel rømte
fanger over så kort tid ville aldri ha blitt tolerert under ordinære forhold. Minst like interessant
som hvor mange fanger som stakk av, er det å undersøke hvordan dette i det hele tatt var
mulig og hvorfor det tilsynelatende var så enkelt å rømme fra Ilebu.
Med antallet rømninger i mente er det nødvendig å sette spørsmålstegn ved vaktholdet på
Ilebu. Dette synes i perioder å ha vært svært mangelfullt, selv om leirledelsen forsøkte å
stramme inn praksisen gjentatte ganger, blant anna gjennom en svært detaljert og streng
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instruks for hvordan vaktmannskapet skulle forhold seg til fanger og eventuelle sivilister de
kom i kontakt med.223
Det finnes atskillige eksempler på at den strenge praksisen ledelsen ved Ilebu la opp til
ikke ble etterlevd. Som eksempel kan Heibergs flukt trekkes fram; hans forlovede fikk telefon
fra en beboer i Sandvika, der Heiberg var på utekommando, og reiste ut dit neste dag. Hun
kontakta vakten for å få snakke med Heiberg, men gikk først til feil vakt og ble avvist. Da hun
ved neste forsøk gikk til vaktmannen Heiberg hadde gjort avtale med, fikk de to snakke
sammen i en halvtime.224 Noen dager seinere rømte Heiberg fra den samme utekommandoen
og reiste opp til forloveden på Grünerløkka.
Til leirvaktenes forsvar må det nevnes at antallet rømte må ha gått ned etter denne
innledende perioden sommeren/høsten 1945: 43 av 110 rømninger forekom som sagt fram til
medio september 1945. Den skjerpede instruksen fra leirledelsen ble sendt ut først etter
Heiberg, Kavli og Breien hadde rømt. Men det må ha tatt tid å innføre strengere vakthold:
Frank Svendsen rømte en knapp uke etter den nye instruksen til vaktene, og flere medlemmer
av Viktorgruppa greide å slippe unna i løpet av oktober og november.
Det forekom også korrupsjon blant vaktene på Ilebu som la forholdene til rette for de som
ville stikke av. Flere av leirvaktene, blant andre vaktmannen Helge L, ble avskjediga for å ta i
mot bestikkelser og smugle beskjeder inn og ut av fengselet for fangene.225 Flere av fangene
klagde til og med på at vaktene var korrupte, og i alt femten ansatte ble avskjediga for
korrupsjon.226 En fangeleir med heller slappe sikkerhetsforhold og til dels korrupte
fangevoktere kan ikke ha vært vanskelig å rømme fra.
Forholdene inne på selve leiren var også fordelaktige for potensielle rømlinger. I leirene
Ilebu, Espeland og Berg organiserte fangene svært populære spanskkurs, og vaktene på Ilebu
beslagla spanske ordbøker.227 Årsaken til dette er lett å tenke seg: som Anne Kristin Furuseth
skriver, var tanken om et nytt liv i Spania eller Sør-Amerika svært utbredt blant de norske
landssvikerne.228 Forberedelsene på dette nye livet begynte altså allerede i fangenskap
hjemme i Norge.
Frontkjemperne på Ilebu ble en stund plassert i egne brakker, der det ifølge Heiberg var
“meget god stemning”, godt samhold og kameratskap mellom de tidligere SS-mennene.229 Å
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samle alle frontkjemperne i en egen brakke virker ikke å ha vært spesielt gjennomtenkt.
Frontkjemperne hadde kontakter på utsida, de kjente hverandre og hadde sannsynligvis sterk
motivasjon for å rømme. I frontkjemperbrakka, med kameradschaft og god stemning, må det
ha vært gode muligheter til å utveksle kontakter, gi råd og planlegge flukt. Frank Svendsen og
Harald A.spredte for eksempel kontaktadresser i Stockholm rundt blant kameratene i
frontkjemperbrakka.230 At så mange frontkjempere fra Ilebu endte opp sammen i
Viktorgruppa er neppe tilfeldig.
Det var heller ikke spesielt vanskelig for fangene å stikke seg unna etter å ha rømt fra
leiren. Vanligvis ville en uniformert fange fra landssvikleiren skilt seg kraftig ut i bybildet,
men i 1945 var fangene på Ilebu nesten utelukkende kledd i sivile klær. Fangeuniformen på
Ilebu besto av en uniformsjakke eller regnkappe med leirens kjennetegn.231 Sannsynligvis var
det ressursknapphet som gjorde at fangene fikk gå i sivile klær, men det hadde gjort det langt
vanskeligere å unnslippe dersom fangene hadde vært uniformert i større grad.
Kommunikasjonen mellom politiet og fangeleiren ser heller ikke ut til å ha vært spesielt
god. I flere tilfeller fikk ikke politiet beskjed om at fanger hadde rømt fra Ilebu før det hadde
gått lang tid, og etterforskninga kom derfor ikke i gang før det var for seint. Vaktpersonalet
ved Ilebu lette etter fangene i Oslo, men ga opp om de ikke fant dem i løpet av kort tid. På
grunn av “sommel” fra Ilebus side unnslapp fanger svært enkelt.232
Da etterforskning endelig kom i gang etter rømningene, var det også unødvendig rot og
manglende ressurser som gjorde nazistenes flukt til Sverige enklere enn den burde ha vært.
Verken politiet eller ledelsen på Ilebu prioriterte å etterforske rømninger.233 Unntaket synes å
ha vært rømlinger som var involvert i profilerte saker, som Arnt Taasen Torp. I de fleste andre
tilfeller synes etterforskningsarbeidet å ha vært sterkt nedprioritert. For eksempel fikk politiet
i Tromsø, som hadde lånt ut fangen Finn Klanderud til Ilebu og Oslopolitiet, vite at Klanderud
hadde rømt da det leste det i avisa flere uker etter rømningen.234
Til sammen gir disse faktorene et ganske ufordelaktig bilde av sikkerhetsforholdene på
Ilebu. Dette er kanskje noe urettferdig overfor personalet og ledelsen i leiren, som ikke hadde
noen enkel jobb; de hadde dårlig tid, knappe ressurser og svært mange innsatte å passe på. Det
er heller ikke slik at majoriteten av mannskapet i leiren var korrupte kjeltringer, flertallet
gjorde jobben sin så godt de kunne.
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Likevel er det et bilde av dårlige avgjørelser, manglende oversikt, menneskelige feil,
elendig kommunikasjon og til dels korrupsjon som står igjen etter leiren på Ilebu. Den
elendige sikkerheten i leiren gjorde det mulig for relativt mange landsviksfanger å unnslippe,
blant dem mange av frontkjemperne som utgjorde Viktorgruppa.

4.3 Flukthjelpere i Oslo
Etter flukten fra Ilebu, var rømlingene helt avhengige av hjelp fra folk på utsiden av
fengselsmurene for at flukten skulle lykkes. I Oslo gikk dette i første rekke ut på å finne
skjulesteder der rømlingene kunne gjemme seg i trygghet for politiet, men flukthjelperne sto
også for andre tjenester som postsmugling til Ilebu, henting av penger, klær og eiendeler og
liknende.
Rømlingene var svært uvillige til å fortelle om hjelperne eller avsløre navnene deres i
avhør, men vi vet noe om noen av dem. Enkelte medlemmer i Viktorgruppa avslørte mer enn
andre, og litt etter litt fikk politiet et klarere bilde av flukthjelperne i Oslo. Gjennom å se på
hvordan flukthjelpa i Oslo fungerte, kan enda et bruddstykke av Viktorgruppas flukt gjøres litt
klarere.
4.3.1 Skjulesteder i Oslo
Det første behovet som måtte dekkes for rømlingene var å finne et sted de kunne ligge i
dekning. Hjem kunne de ikke dra, om de i det hele tatt bodde i Oslo-området, da politiet
garantert kom til å undersøke alle adresser det kunne tenkes at de skjulte seg på. Derfor var
flukthjelpernes viktigste funksjon i Oslo å skaffe husrom for rømlingene, og det dukka opp
svært mange slike skjulesteder rundt omkring i byen.
For eksempel fikk Landssvikpolitiet tips om at Frogner Hospits i Drammensveien skulle
være sentral for rømte nazister. Personalet på på stedet besto av flere tidligere nazister, blant
andre den tidligere AT-legen Reidar S, som lånte ut rom til rømlinger som Ulf Breien og
Simon Sørvaag. Landssvikspolitiet gjennomførte flere undersøkelser av stedet, men kunne
ikke finne noen av rømlingene der.235
Det mest populære ser ut til å ha vært å gjemme seg på privatadresser rundt omkring i
byen. Gjennom organisert postsmugling inn og ut av fengselet avtalte fangene hvor de skulle
skjule seg dersom de kom seg unna. I et av brevene som ble beslaglagt av Landssvikpolitiet
krevde en av fangene å få “bo på Vestkanten i tilfelle det gikk i orden med flukten”.236
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De mest omfattende opplysningene om flukthjelpere i Oslo kommer fra politiets
etterforskning av Trygve Astrup Nilsen. Etter å ha blitt deportert fra Sverige kom han tilbake i
Oslopolitiets varetekt, men klarte å stikke av nok en gang. Sannsynligvis var etterforskninga
av Astrup Nilsen ikke kommet særlig langt, da han ikke hadde blitt arrestert tidligere, og
politiet ville ha ham til Trondheim der han var bostedsregistrert. Han benekta all deltagelse i
både Waffen-SS og NS, før han lovte politiet å reise til Trondheim på egen hånd, forsvant ut i
Oslos gater og var søkk vekk.237
Etter å ha forsvunnet fra politiet, lå Astrup Nilsen noen dager i skjul hos Anton Heibergs
forlovede Berit J. På Grünerløkka. Antakelig syntes det ikke trygt nok å gjemme seg på en
adresse som var kjent for politiet, så han fant (eller ble tildelt) en annen dekkleilighet, hjemme
hos fru G. Her fikk han etter kort tid besøk av Silberfuchs-mannen Finn Klanderud, som lovte
å hjelpe Astrup Nilsen å flykte på nytt.238
Klanderud og Arnt Taasen Torp gjemte seg nemlig gjennom lengre tid i forskjellige nazisthjem i Oslo. Torp flytta antakelig mye rundt av frykt for å bli tatt, og han ble observert
forskjellige steder på Østlandet utallige ganger på høsten 1945. I januar 1946 befant han seg
hjemme hos familien Zaitzow, der mannen i huset satt på Ilebu.239 Klanderud bodde hos fru
B. i en vestkantvilla på Ullern.240
Det dukker opp svært mange slike Oslo-adresser i Viktorgruppas landssviksaker. Det
virker usannsynlig at forskjellige frontkjempere skulle banke på døra hos tilfeldige NSfamilier de ikke ante om de kunne stole på. Altså synes politiets teori om en organisert
fordeling av rømte fanger i Oslo i store trekk å ha vært riktig, med en stor mangel: de klarte
aldri å finne ut hvem som organiserte. Muligens var Klanderud, Torp og andre fra Silberfuchs
involvert som bakmenn, det virker i alle fall som om de var sentralt plasserte i virksomheten i
Oslo.
4.3.2 Posttjeneste og pengetransport
En annen praktisk utfordring for rømlingene var å få sendt brev, beskjeder og penger mellom
hverandre, familien og flukthjelperne. Under fengselsoppholdet var det avgjørende for
håpefulle rømlinger å kontakte flukthjelperne på utsida, og etter flukten hadde rømlingen
behov for å komme i kontakt med familie og hjelpere for å organisere transport ut av landet,
pengeoverføring og andre praktiske gjøremål.
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Dette utgjorde et ganske stort problem, av to årsaker. Siden rømlingene var etterlyste, var
bevegelsesfriheten deres i Oslo åpenbart relativt begrensa. I tillegg var brevsensuren fortsatt
en risiko, slik at det var utrygt for rømlingene å benytte vanlig postgang.
Postsmuglinga mellom leiren og verden utenfor ser ut til å ha vært avgjørende, både når det
gjelder tildeling av skjulesteder og organisering av flukt. Sannsynligvis fantes det flere
sentraler rundt omkring i byen der postgangen ble organisert. En slik sentral fantes hjemme
hos familien N. i Bogstadveien, der politiet foretok en razzia i 1946. Da politifolkene tok seg
inn i leiligheten fant de to nylig utslupne Ilebufanger, to menn fra Utrykningspolitiet samt de
kvinnelige medlemmene av familien N. De mannlige medlemmene av familien satt på Ilebu. I
følge politirapporten sto de to politimennene, sammen med den utslupne fangen Rolf K, bak
smugling av beskjeder fra fengselet.241
Det første Astrup Nilsen gjorde etter flukten i januar 1946, var å dra opp til Berit J. i
Thorvald Meyers gate. Berit J. sin families leilighet på Grünerløkka hadde vært flittig brukt
av Viktorgruppas kurérer høsten 1945. Herfra ringte han til sin mor i Bergen, uvitende om at
samtalen ble avlytta. Mora skulle sende penger til Observatorie Terrasse 5, der en av Astrup
Nilsens hjelpere kunne hente dem.242
Oversendinga av penger ble ikke noe av, men planen er likevel verdt å merke seg. Astrup
Nilsen fortalte nemlig at brevet skulle adresseres til en beboer i Observatorie Terrasse 5, men
planen var at det aldri skulle komme adressaten i hende.243 I nr. 7, altså i nabohuset, bodde
familien til Ilebufangen Alexey Zaitzow. Zaitzows kone skjulte som nevnt Silberfuchsmannen Arnt Klemet Taasen Torp i leiligheten.244 Antakelig planla Astrup Nilsen at Torp,
eller en av hans medsammensvorne, skulle hente pengene før posten kom fram til beboeren i
Observatorie Terrasse 5. Han nekta imidlertid å forklare for politiet hvordan posten skulle
stoppes.
Sporene etter organisert smugling av penger og beskjeder rundt omkring i Oslo minner
mye om liknende fortellinger fra den sørlige fluktruta. I Tyskland hadde kvinnelige
flukthjelpere etablert et omfattende system for å smugle beskjeder og pakker mellom nazister
i fangeleire og på flukt. Kvinnene kunne bevege seg relativt fritt, og fungerte som kurérer i
fluktnettverkene.245
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Smugling av beskjeder til og fra fangeleire og skjulesteder var ikke mindre viktig i den
skandinaviske fluktruta, og som vi skal se ble kurérvirksomheten en stor del av Viktorgruppas
aktivitet i Sverige. Et interessant aspekt ved postsmuglinga i Oslo er at det synes å ha vært tre
typer aktører; korrupte leirvakter, kvinner og Silberfuchse. De to siste kategoriene er såpass
involverte i alle aspekter av flukthjelpa i Oslo at de er verdt å se nærmere på.
4.3.3 Kvinnelige flukthjelpere
Som vi har sett, var det svært mange kvinner som bisto ettersøkte landssvikfanger i Oslo.
Noen eksakt kjønnsfordeling er umulig å slå fast, da mange flukthjelpere forble ukjente og
anonyme i etterforskninga, men et forsiktig anslag vil være at noe over halvparten av de
norske flukthjelperne var kvinner.
Anki Furuseth navngir en rekke kvinnelige flukthjelpere i Oslo som organiserte flukt for
rømte landssviksfanger i årene etter krigen. Enkelte av disse, for eksempel Karin Jevanord,
hadde gode kontakter i Argentina som kunne bistå i flukten. Gjennom Marta Steinsvik hadde
de kvinnelige flukthjelperne også kontakter i Gøteborg, der svenske flukthjelpere kunne
videreformidle de flyktende nazistene.246
Altså var det slett ikke uvanlig at kvinner organiserte flukten, også etter at Viktorgruppa
slutta å fungere. Som tidligere nevnt, bisto kvinnene ved nesten alle sider av flukten; de
smugla beskjeder for rømlingene, skjulte dem i hjemmene sine og bidro til å skaffe penger og
andre nødvendige saker, i minst like stor grad som mannlige flukthjelpere. Et sentralt
spørsmål blir da hvorfor så stor andel av flukthjelperne, særlig på norsk side av grensa, var
kvinner.
Et godt eksempel er Berit J. Hun var forlova med Anton Wilhelm Heiberg, og var kanskje
den viktigste flukthjelperen i Oslo. Faren og brødrene hennes var alle innsatt på Ilebu for
landssvik, etter å ha gjort tjeneste i Waffen-SS under krigen. Også Berit J. hadde vært aktiv
nazist og medlem i NS.247
Som flukthjelper bisto Berit J. Viktorgruppa gjennom en lengre periode enn noen andre.
Hun bidro antakelig til at Heiberg kunne flykte fra Ilebu, etter å ha oppsøkt utekommandoen
hans. Deretter skjulte hun ham fram til avgang mot Sverige.248 I perioden Viktorgruppa
fungerte i Stockholm tok hun imot de svenske kurérene, og gjemte dem i familiens leilighet i
Thorvald Meyers gate 9.249
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Til og med etter at fluktnettverket gikk i oppløsning gikk Berit J. langt i å hjelpe
forlovedens frontkjemperkamerater. Hun lot Trygve Astrup Nilsen gjemme seg i leiligheten
på Grünerløkka, hjalp ham å kontakte familien hans i Bergen og lånte ham telefon.250 Hun må
ha skjønt at dette var ulovlig og forbundet med en viss risiko, særlig utlånet av telefonen.
Familiens telefonlinje var nemlig avlytta, og Berit J. ble selv avslørt av politiet i januar 1946.
Forklaringa på kvinnenes omfattende involvering i fluktnettverket er sannsynligvis ganske
enkel. De mannlige nazistene hadde gjort seg skyldige i forbrytelser som ble ansett som mer
alvorlige, og ble dermed sittende inne over lengre tid. Kvinnene, som Berit J. og flere andre,
slapp unna med kortere opphold bak murene, hvis de måtte sone i det hele tatt. Det er
beskrivende for situasjonen at Berit J. sine brødre, far og forlovede satt på Ilebu, mens hun
selv var på frifot.
Altså var de tidligere NS-kvinnene i en situasjon der de hadde muligheten til, og
sannsynligvis høy motivasjon for, å hjelpe de rømte nazistene. Dette likner på situasjonen i
andre land, særlig Tyskland, der kvinnene ble de viktigste flukthjelperne i perioden
umiddelbart etter krigens slutt. Ikke bare var de i motsetning til mennene på frifot, de hadde
også langt større bevegelsesfrihet enn mannlige flukthjelpere. Vaktsoldater og politi viste seg
nemlig å være langt mer velvillig innstilt overfor dem, på grensen til det naive.251
4.3.4 Flukthjelpere fra Silberfuchs
Det kommer tydelig fram at medlemmer i Viktorgruppa etter flukten hadde kontakt med folk
fra Silberfuchs i Oslo som også hadde rømt fra Ilebu. Som sagt var Silberfuchs den norske
greina av den tyske Werwolf-organisasjonen, et forsøk på å opprette en nazistisk motstandsog sabotasjebevegelse i krigens siste fase.
En dag etter at Astrup Nilsen hadde gått i dekning hjemme hos NS-enken fru G. i
Tiedemands gate, ringte Finn Klanderud og ba ham komme til Ullern, der han skjulte seg
hjemme hos en annen NS-familie. Klanderud var tidligere Stapo-konstabel og del av
Silberfuchs. Klanderud spurte Astrup Nilsen om han trengte identitetspapirer, og kom med
legitimasjonskort til ham dagen etter.252
Det falske legitimasjonskortet Astrup Nilsen fikk av Klanderud var utstedt til “Per Herman
Nicolaysen” fra Sotra, et falskt navn, og utstyrt med bilde av Trygve Astrup Nilsen.253 Kortet
var utstedt av Passkontoret i Oslo, der en nyansatt ekspeditør visstnok hadde begått en feil og
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ikke krevd tilstrekkelig dokumentasjon fra personen som henta ut kortet.254 Hvordan
Klanderud i det hele tatt greide å få ut et kort med bilde av en Astrup Nilsen, hadde ikke
Passkontoret noen forklaring på.
I tillegg har vi tidligere vært inne på at Astrup Nilsen sannsynligvis fikk hjelp av Arnt
Taasen Torp til å avskjære postgangen på Observatorie Terrasse. Altså var det minst to
tidligere Silberfuchs-menn som hjalp nazister på rømmen i Oslo. At Torp og Klanderud rømte
fra Ilebu, men ikke dro videre til utlandet, tyder på at avgjørelsen om å bli i Oslo var bevisst:
som vi har sett var det svært gode muligheter for å rømme til Sverige høsten 1945. Torp
hadde muligens vært i Sverige, og flere av medlemmene i Viktorgruppa ga inntrykk av at de
hadde møtt Torp i Sverige.255 I 1946 var han likevel tilbake i Oslo, der han skjulte seg i
forskjellige nazi-hjem (som Zaitzows) helt til han meldte seg for politiet på våren.256
Ryktene sa at Viktorgruppa allerede hadde sendt Torp til Sør-Amerika fra Sverige, men
dette viste seg å ikke stemme.257 At de to Silberfuchs-mennene heller brukte tida si på frifot til
å hjelpe andre nazister på rømmen med postsmugling og falske identitetspapirer er svært
interessant. Særlig er det oppsiktsvekkende at Torp, som var Norges mest ettersøkte mann og
senere ble dømt til dødsstraff, ikke dro utenlands etter flukten fra Ilebu. At han heller skjulte
seg i Oslo tyder på at han har hatt en jobb å gjøre der. Også Klanderud må ha hatt et svært
effektivt og omfattende kontaktnettverk for å klare å framskaffe falske papirer på en dags
varsel. Som sagt tyder fordelinga av rømlinger på adresser omkring i byen på at noen har
organisert det hele: kanskje var bakmennene folk fra Silberfuchs.
Et interessant sidespor som se ut til å underbygge denne teorien dukker opp i det svenske
politiets arkiver. Säpo fikk tilsendt opplysninger fra dansk politi, der en dansk nazist i avhør
påsto at det fantes en varulv-bevegelse som omfatta hele Skandinavia, og at nazistene i Norge,
Danmark og Sverige sto i forbindelse med hverandre. Hovedledelsen for organisasjonen
skulle befinne seg i Oslo, og lederen for de nordiske varulvene skal ha vært Ulf Breien.
Direktør Harald Schølberg skal ha styrt organisasjonen i Oslo og formidla kontakter videre for
flyktende varulver. Via atskillige mellomledd skulle organisasjonen ha kontakt med varulver i
Sverige og med Lindholm, lederen for SSS.258
Dette synes å ha vært rein fantasiflukt, eller et forsøk på desinformasjon. For det første var
verken Breien eller Schølberg del av organisasjonen Silberfuchs. At det i det hele tatt skulle
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finnes en varulvbevegelse som omfatta hele Skandinavia, er heller ikke spesielt sannsynlig.
Tyskernes varulvorganisasjon var i det hele tatt svært lite effektiv og dårlig organisert.259 At
det har eksistert en form for kontakt mellom nazistiske undergrunnselementer i Danmark,
Norge og Sverige er derimot på det rene. Flere av medlemmene i Viktorgruppa hadde kontakt
med hverandre før krigen slutta, og som vi har sett fantes det også kontakt med flukthjelpere
blant de danske varulvene.
Det fantes organisert hjelp til rømlingene i Oslo. Som vi har sett, skaffa en eller annen
form for undergrunnsorganisasjon husvære, mat, klær, legitimasjon, penger og transport ut av
byen for nazister på rømmen. I alle fall deler av denne virksomheten ble drevet av folk fra
Silberfuchs på frifot, men etter alt å dømme dreide det seg ikke om noen omfattende norsk
varulvorganisasjon. Til dette var de norske varulvene for få, og mangla sannsynligvis
ressursene til å drive noen slik organisasjon.

4.4 Fluktruta Oslo - Stockholm
Et siste viktig spørsmål rundt fluktorganiseringa i Oslo er hvordan rømlingene kom seg til
Sverige. Det er selvsagt mulig at samtlige norske rømlinger reiste til Sverige uten organisert
hjelp, og at reisen over grensa foregikk på ren ad hoc-basis. Dette har vært det dominerende
synspunktet i forskninga om fluktruta gjennom Skandinavia.260
Det er likevel flere ting som tyder på at de norske nazistenes flukt mot trygghet i Sverige
foregikk i mer organiserte former, langt utover vanlige togreiser og rent tilfeldige møter med
hjelpsomme mennesker på veien. De tilfeldige, for ikke å si lettlurte, hjelperne langs fluktruta
til Sverige fantes definitivt, men dersom det fantes ei organisert fluktrute, er det nærliggende å
tro at fluktnettverket på norsk side av grensa var langt mer effektiv og velorganisert enn man
tidligere har trodd.
4.4.1 Fluktruta
Et interessant fellestrekk for de norske rømlingene er at de som var villige til å gi informasjon
om fluktruta oppgir om lag samme reiserute til Sverige. Denne ruta går med bil eller tog til
Østfold, og deretter over grensa fra togstasjonene på Prestebakke eller Kornsjø.261 At
rømlingene skulle ha tatt toget over grensa er usannsynlig, da det var passkontroll i begge
retninger. Unntakene er de som allerede befant seg i Sverige, som Astrup Nilsen, og Breien
og Carsten S. som tok en omvei via Danmark.
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De fleste, også Astrup Nilsen, oppgir at de deretter reiste til Gøteborg før de dro videre til
Stockholm. Kavli og Heiberg nekta gjentatte ganger å oppgi reiseruta si, og ga deretter bare
svært vage opplysninger. Den sammenfallende reiseruta kan tyde på én av to ting: enten var
reise via Gøteborg den enkleste veien til Stockholm, eller så fantes det ei organisert fluktrute
langs denne reiseruta.
Den steile motviljen fra to av gruppas antatte ledere mot å gi opplysninger om denne ruta,
kan tyde på det siste. Ruta Kornsjø – Strømstad – Gøteborg var også samme rute som Frank
Svendsens kompanjong Kjell A. hadde brukt da han reiste til Sverige på oppdrag for Abwehr i
1943. Svendsen var ikke bare Kjell A. sin venn og kollega, han var også tungt involvert i
operasjonen med å få Kjell A. inn i Sverige. Han har sannsynligvis kjent til reiseruta og hvem
Kjell A. skulle kontakte i Sverige.262 Dette kan ha gitt Svendsen mulighet til å benytte seg av
Abwehr sine kontakter på vei til Stockholm.
Det fantes også eksempler på flukthjelpere som tok seg betalt for å hjelpe de norske
nazistene til Sverige. En av disse var en tidligere grenselos, som under krigen hadde ført
norske flyktninger langs den samme ruta. Etter krigens slutt gjorde han den samme jobben for
rømte landssvikfanger.263 En annen Oslo-mann eide et transportfirma med økonomiske
problemer, og brukte firmaets biler til å frakte flyktninger til grensa. Sammen med en av sine
ansatte fungerte han som sjåfør til grensa for mange rømlinger.264
Også på svensk side av grensa fantes det “grenseloser”, svenske nazister og småkjeltringer
som under krigen hadde hjulpet tyske agenter og svenske frivillige til Waffen-SS med å
krysse over til Norge.265 Minst en av Viktorgruppas svenske medlemmer, Richard af Ström,
fikk hjelp av disse til å komme seg til Norge for å melde seg frivillig. Det kan tenkes at
kontakten fortsatte etter krigen, og svensker i grensetraktene hjalp norske frontkjempere til
trygghet i Sverige.
Det er umulig å få full klarhet i hvordan Viktorgruppas medlemmer kom seg fra Oslo til
Stockholm, men noen pekepinner finnes. Det er svært interessant at det fantes nordmenn som
hjalp rømlinger ut av Oslo, selv om de fleste i Viktorgruppa påsto at de hadde reist med tog
fra byen. Kollektive reisemidler må ha vært svært risikable for dem, da politiets etterlysninger
ble utdelt til bussjåfører, togkonduktører og andre transportarbeidere.266 Dermed virker det
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smått utrolig at mengder med ettersøkte frontkjempere skulle ta toget til Østfold uten at en
eneste av dem ble oppdaga.
Muligheten er også til stede for at svenske sympatisører sto klar som mottakskomité etter
at frontkjemperne kryssa grensa. De fleste av medlemmene i Viktorgruppa oppgir å ha kryssa
grensa i området ved Kornsjø stasjon, før de plutselig befant seg i Gøteborg, 17 mil unna.267
Svenske flukthjelpere kan ha organisert reise fra grensa til Gøteborg, der neste ledd i
nettverket sendte dem videre til Stockholm.
En annen mulighet er at rømlingene ble plukka opp av svenske flukthjelpere allerede i
Oslo, og at reiseruta om Kornsjø og Gøteborg var et påfunn for å avlede oppmerksomheten
fra denne virksomheten. Som vi skal se i kapitlet om kurérvirksomhet, finnes det flere
eksempler på at dette skjedde, men det er også ting som tyder på at mange norske rømlinger
var innom Gøteborg. Det er derfor verdt å se nærmere på om Viktorgruppas medlemmer var
involvert i fluktruta der også.
4.4.2 Viktorgruppa i Gøteborg?
Det er nemlig flere funn som underbygger muligheten for at det fantes ei organisert fluktrute
over Gøteborg. I 1947 gikk det rykter om at Trygve Astrup Nilsen hadde rømt, og var tilbake i
Stockholm for å hevne seg på tysterne. Dette førte til fornya oppmerksomhet rundt
Viktorgruppa, og utløste omfattende avisskriverier. Blant anna intervjua Aftonbladet Ulf
Grubbström, som man trodde at Astrup Nilsen var ute etter. Han innrømte å ha vært organisert
nazist og flukthjelper for Viktorgruppa, og fortalte avisa at det fantes flere tidligere hjelpere i
Gøteborg. En av disse skulle også være et potensielt hevnmål.268
Teorien om Viktorgruppas forgreininger til Gøteborg ble også lagt fram i 1945/46. Avisene
mente at det fantes ei intern arbeidsdeling i SSS, der nazistene i Stockholm skulle ta imot og
skjule nordmennene i den svenske hovedstaden, mens kameratene deres i Gøteborg skulle
organisere transporten fra Norge til Stockholm.269 De svenske nazistene hadde skapt en egen
organisasjon for å hjelpe nazister på flukt, og bidro med avgjørende hjelp til de norske
landssvikerne i Sverige.270 Organisasjonen ble portrettert som en omfattende
menneskesmuglingsorganisasjon, med mål om å frakte norske, tyske, finske og danske
nazister i sikkerhet.271
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Et siste tegn i retning fluktnettverkets organisasjon i Gøteborg finner vi ved å se nærmere
på et av Viktorgruppas medlemmer, John S. Han hadde oppholdt seg i Sverige deler av
krigen, etter å ha blitt internert sammen med 1. Infanteriregiment etter kampene i 1940. I 1941
fikk han tysk visum i Stockholm, reiste tilbake til Norge og meldte seg til krigstjeneste i SSSkikompani.272 Våren 1945 rømte John S til Sverige sammen med kameraten Reidar C.
Reidar C. hadde svensk statsborgerskap, og familien hans flytta i løpet av krigen fra
Fredrikstad til Gøteborg. John S. og Reidar C. hadde vært sammen under militæropplæringa i
Tyskland og i Skikompaniet i Finland, før de sammen ble ansatt ved Frontkjemperkontoret i
Oslo.273
John S. reiste først til Stockholm, hvor han ble involvert i Viktorgruppas aktiviteter.
Seinere på høsten flytta han til Reidar C. sin familie i Gøteborg, hvor det til stadighet kom
rømte nazister fra Norge på besøk. Blant anna ble familien C. oppsøkt av Ruth J, som var gift
med en tysk soldat og sendt ut fra Tyskland av amerikanske myndigheter, samt tidligere
frontkjemper og Stapo-konstabel Jan V. Kontakten mellom John S. og familien C på den ene
sida, og nordmennene som kom flyktende til Gøteborg på den andre, ble formidla av en
frøken Dohrmann, som John S. ikke ville fortelle noe videre om.274
John S. fikk seg jobb og leilighet i Gøteborg. En dag på senhøsten kom frøken Dohrmann
til ham med en norsk nazist på flukt. John S. tok imot mannen, som kalte seg “Belgau”, og
skjulte ham en periode. Deretter dro mannen videre til Malmö, hvor Per Engdahls
fluktnettverk fungerte. Der hadde han “noen forbindelser” som skulle få ham ut av Sverige.
“Belgau” viste seg siden å være ingen ringere enn Alf Morris Bergreen, en profilert rømling
fra Ilebu.275
En annen norsk nazist kom en dag hjem til familien C, hilste fra frøken Dohrmann og ble
sporenstreks transportert videre til Stockholm. John C. mente også at det var tryggest å dra fra
Gøteborg til Stockholm på senhøsten, da politiet arresterte Reidar C. og det begynte å brenne
under føttene deres. I Stockholm tok han inn hos en fru Nilsson på Södermalm, før han ble
arrestert med resten av Viktorgruppa før jul og sendt tilbake til Norge.276
En mulig teori kan altså være at Viktorgruppas forgreininger til Gøteborg besto av John S,
Reidar C. og hans familie. Det er i alle fall flere ting som tyder på at akkurat denne
grupperinga hadde en tydelig oppgave: å sende de flyktende nazistene som kom til Gøteborg
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videre til andre som kunne hjelpe dem. Da er det interessant at nordmennene i Gøteborg
hadde kontakt med både Viktorgruppa i Stockholm og Per Engdahls nettverk i Malmø, som i
sin tur forsøkte å få rømlingene til utlandet.

5.0 Viktorgruppa - Fluktnettverket i Stockholm
Som vi har sett, endte de norske frontkjemperne opp i Stockholm. De kom dit på forskjellige
tidspunkt: de første kom allerede før kapitulasjonen, og flere kom mellom sommeren og jula
1945. Antakelig begynte Viktorgruppa å fungere tidlig på høsten 1945, etter at Kavli og
Heiberg nådde fram til den svenske hovedstaden og slo seg sammen med Trygve Astrup
Nilsen, Frank Svendsen, Walter R. og deres svenske hjelpere. De fire nordmennene og deres
svenske kamerater kom til å utgjøre en slags kjerne i fluktnettverket, med en stadig større
krets rundt seg etterhvert som flere nordmenn kom til Stockholm utover høsten.
I hovedsak var det i Sverige og Stockholm at Viktorgruppa fungerte, der de norske
frontkjemperne forsøkte å organisere reise videre, til Spania eller Sør-Amerika. Med hjelp fra
svenske nazister drev de et fluktnettverk for nordmenn i Stockholm, som i tillegg til å
planlegge videre flukt, henta rømte frontkjempere over grensa fra Norge. Her følger en
redegjørelse for nettverkets aktiviteter i Sverige.

5.1 Skjulesteder, kontakter og flukthjelpere
Antakelig finner vi kimen til Viktorgruppa i Stockholm. Som vi har sett, ble det levert
anonyme tips til både svensk og norsk politi om at SSS i Stockholm styrte en
fluktorganisasjon som hjalp rømte nordmenn til sikkerhet i Sverige. Hvorvidt partiet og dets
ledelse stilte seg bak dette initiativet vites ikke, men det er ingen tvil om at de svenske
flukthjelperne hadde felles bakgrunn fra SSS. Spesielt tilhørte mange ungdomsorganisasjonen
Nordisk Ungdom og den radikale kamporganisasjonen Sveaborg.
Påfallende mange av landssviksfangene som rømte fra Ilebu i 1945 hadde oppholdt seg i
Sverige under krigen, enten som flyktninger eller som agenter for tysk etterretning. Altså
hadde flere av dem hatt mulighet til å legge planer sammen med de svenske nazistene, eller i
alle fall knytte kontaker som kunne bli nyttige etter krigen. Som vi skal se, fantes det
relasjoner mellom de svenske og norske delene av fluktnettverket allerede før kapitulasjonen i
1945.
Det er også verdt å merke seg at en del av frontkjemperne befant seg på frifot i Sverige i
god tid før Viktorgruppa begynte å fungere. I denne gruppa finner vi blant andre Walter R.
som rømte sammen med Kavli, og Trygve Astrup Nilsen, som ble en del av kjernen i
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nettverket. Disse medlemmene i Viktorgruppa hadde gode forutsetninger for å berede grunnen
for nettverkets senere aktiviteter.
5.1.1 De svenske flukthjelperne
Viktorgruppa hadde kontakt med mange svenske nazister i perioden nettverket fungerte i
Stockholm. Disse bisto nordmennene i varierende grad, fra å stille hjemmene sine til
disposisjon til å delta aktivt i selve Viktorgruppa. De svenske hjelperne synes å ha vært
avgjørende for fluktnettverkets funksjon, og de må derfor gjøres nøye rede for. Særlig gjelder
dette de mest aktive, altså de svenske medlemmene i Viktorgruppa.
Den første kontakten mellom de svenske nazistene og de norske frontkjemperne i
Viktorgruppa finner vi tidlig på våren 1945. Johan Fredrik Kavli hadde rømt fra
interneringsleiren på Hälsingmo og kommet seg til Stockholm, der han skjulte seg hos et
medlem i SSS ved navn Hugo Amble. Kavli gikk på propagandafilmvisning hos den tyske
informasjonssentralen i Stockholm, hvor han møtte en gruppe svenske nazister. Han
presenterte seg med husvertens navn, Amble, og ble kjent med to unge nazister som befant
seg i lokalet. Kavli ble med de to mennene videre, og avslørte sin virkelige identitet for
dem.277
De to unge svenske nazistene var Harry Jacobsson og Sven-Olof Nilsson, to kamerater fra
Nordisk Ungdom. Jacobsson hadde vært frivillig i den finske Fortsettelseskrigen og medlem i
SSS‟ frontkjemperforbund Sveaborg, Nilsson hadde vært leder for Nordisk Ungdom i
Karlstad og Värmland før han flytta til Stockholm for å jobbe i SSS‟ partiavis Dagsposten.278
Sammen drev de to kameratene en liten kjemisk fabrikk, Athena, i Sibyllegatan, der de også
bodde i to leiligheter over fabrikken.279
En annen viktig flukthjelper var Richard af Ström, en fanatisk ung nasjonalsosialist fra en
SSS-familie i Stockholm. Han meldte seg inn i Nordisk Ungdom som tiåring, og prøvde flere
ganger under krigen å verve seg til fronttjeneste i Waffen-SS. I sluttkampene i 1945
tjenestegjorde han som adjutant ved Reichsiherheitshauptamt (RSHA) i Berlin, før han kom
seg til Norge i april280. Derfra reiste han tilbake til Stockholm, hvor han som SS-mann
kvalifiserte til deltakelse i Sveaborg. Kort tid etter hjemkomsten begynte af Ström sin
løpebane som flukthjelper for norske frontkjempere.281
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Da Karl N. sykla inn i Stockholm høsten 1945, tok han inn på Ivarssons Pensionat, hvor
også Trygve Astrup Nilsen lå i dekning under falskt navn. Etter flere forsøk på å skaffe arbeid
og eventuelt reise fra Sverige, gikk han til SSS‟ hovedkvarter “Femman” i Markvardsgatan 5.
Her møtte han Richard af Ström, som han kjente fra perioden begge oppholdt seg i Trondheim
under krigen.282 Richard af Ström og faren, major af Ström, sa seg villige til å sette Karl N. i
kontakt med nordmennene i Viktorgruppa. 283
Noen dager senere møttes Richard af Ström og Karl N. igjen, denne gangen sammen med
en annen nordmann. Nordmannen forsøkte å snakke svensk og kryssforhørte Karl N. om
forholdene i den Norske Legion, tydelig redd for den nyankomne var infiltratør. Da den andre
nordmannen, sannsynligvis Kavli, var fornøyd med svarene han fikk, fortalte han Karl N. at
det fantes en organisasjon av norske og svenske frontkjempere i Stockholm. Blant andre var
Ulf Breien og Carsten S. en del av denne organisasjonen. Det var altså snakk om
Viktorgruppa. Nordmannen fortalte at organisasjonen hadde forbindelse tilbake til Norge, at
de kunne skaffe falske legitimasjonspapirer, og at planen var å få samtlige norske
frontkjempere i Stockholm til Sør-Amerika våren 1946. De ble enige om at organisasjonen
skulle skaffe Karl N. dekkleilighet og jobb i Stockholm. Før han hørte mer fra Viktorgruppa,
ble Karl N. arrestert.284
Også i Stockholm fantes flere kvinnelige flukthjelpere som kom med viktige bidrag til
organiseringa av flukten. Den viktigste av disse ser ut til å ha vært Juliane Røken Ødegaard,
kona til den spiondømte Ilebufangen Jacob Røken Ødegaard. Jacob sendte medfanger til sin
kone i Stockholm, som videreformidla disse til de svenske nazistene. Hun lot også en av
frontkjemperne i Viktorgruppa, Per John Ulfsberg Christensen, skjule seg i huset sitt, og
sendte ham videre til Harry Jacobsson og Viktorgruppa. I tillegg satte hun Viktorgruppa i
kontakt med Carl Enfrid Carlberg, en svensk forretningsmann og nazist, som fluktnettverket
trodde kunne finansiere reisen til Sør-Amerika.285
Den kanskje viktigste svenske flukthjelperen var enda en Sveaborg-mann ved navn Erik
Ragnar Svalle. Svalle skjulte blant andre Helge Erichsrud i leiligheten sin, en mann han hadde
henta i Norge.286 Svalles viktigste funksjon var nemlig som kurér for Viktorgruppa til Norge,
noe det vil bli gjort rede for i en egen del.
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En annen viktig svenske var Jean-Louis Adrian, nok en Sveaborg-mann. Han arbeida nært
med Jacobsson og Nilsson i bistanden til de norske flyktningene.287 Adrian ble ikke tatt for sin
hjelp til de norske frontkjemperne, og framstår som en mer eller mindre mystisk
bakgrunnsfigur i fluktnettverket. Likevel må det nevnes at flere av nordmennene så på Adrian
som den virkelige lederen av Viktorgruppa, og som det viktigste bindeleddet mellom de
norske frontkjemperne og SSS.288
Disse svenske flukthjelperne var de viktigste aktørene i Viktorgruppas aktivitet i
Stockholm. De skaffa skjulesteder og falske dokumenter for nordmennene, og de fungerte
som kurérer til Norge. De var, som vi skal se, likevel langt fra de eneste kontaktene
Viktorgruppa benytta seg av i Stockholm. Svalle, Jacobsson, Adrian, Nilsson og Juliane
Røken Ødegaard er mer å betrakte som medlemmer av fluktnettverket, en del av
Viktorgruppas kjerne som utførte uunnværlige praktiske oppgaver for de norske rømlingene.
5.1.2 Kontaktnettverk
Viktorgruppas kontaktnettverk i Stockholm synes å ha vært ganske omfattende. I tillegg til
den innerste kretsen av flukthjelpere fantes det en ganske omfattende gruppe med folk som
bisto de norske rømlingen. De skaffa skjulesteder, organiserte finansiering og falske
dokumenter, videreformidla nyankomne nordmenn og holdt politiet på en armlengdes
avstand. I korte trekk kan man si at kontaktnettverket bidro til å løse praktiske problemer for
rømlingene.
Et problem frontkjemperne i Viktorgruppa hadde, var at samtlige var tatovert med
blodtype på undersiden av venstre arm. Blodtypen ble tatovert på alle frivillige soldater i
Waffen-SS, og kunne derfor etter krigen bli brukt som bevis på medlemskap i en illegal
organisasjon. De norske frontkjemperne forsøkte å få tatoveringene sine fjerna, da de ville
gjøre det vanskeligere å identifisere dem som tidligere SS-soldater. Dette skjedde etter at
Walter R. ble oppfordra av fru M. til å oppsøke lege. Hun anbefalte dr. Berglund, en svensk
lege og nazist som var medlem i SSS og dermed burde være pålitelig.289 Trygve Astrup
Nilsen oppsøkte en annen SSS-lege, dr. Feuk, som også sa seg villig til å fjerne
blodtypetatoveringa.290 Walter R. gikk til en konsultasjon hos dr. Berglund, men fikk ikke
fjerna tatoveringa si. Det var det derimot andre av frontkjemperne som gjorde, og SSS-legen
Berglund ga dermed et viktig bidrag til frontkjempernes situasjon.291
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Carsten S. kunne fortelle om en organisert varslingstjeneste blant nazistene i Stockholm.
Carsten S. bodde ikke sammen med kjernen i Sibyllegatan, men hjemme hos en annen svensk
nazist. En dag ringte telefonen, og en anonym svenske kunne fortelle at Säkerhetspolisen var
på vei for å arrestere Carsten S. Han fikk beskjed om å flytte på seg umiddelbart, og fikk
tildelt en ny dekkleilighet i den samme samtalen.292
Hvordan Viktorgruppa kunne vite at politiet var på sporet av dem, er et svært interessant
spørsmål. Den mest åpenbare løsningen er at en eller flere sympatisk innstilte Säpo-ansatte
advarte fluktnettverket før en planlagt razzia, slik at Carsten S. fikk tid til å komme seg unna.
At politimenn som var sentrale i etterforskninga av Viktorgruppa også sympatiserte med
nasjonalsosialismen er sikkert, og er noe som går igjen i flere sammenhenger.293
En viktig fellesnevner ved Viktorgruppas kontaktnettverk i Stockholm er at kontaktene, så
langt de lar seg identifisere, var medlemmer av SSS. Dette gjaldt både husmødre, leger og
svartebørshaier som bisto fluktnettverket med løsninger på de mange utfordringene de sto
ovenfor.
Hvorvidt nettverkets kontakter i politiet også var medlemmer i partiet er uvisst, men lite
trolig. Sannsynligvis var det snakk om utro tjenere i det svenske politiet som sympatiserte
med nazismen, men ikke deltok i organisert aktivitet. Om kontaktene hadde vært åpent
involvert med SSS, er det lite sannsynlig at de hadde fått kjennskap til Säpo sine planer om å
rulle opp nettverket.
5.1.3 Skjulesteder i Stockholm
Som nevnt oppholdt de norske frontkjemperne seg illegalt i Sverige, og nettverkets mest
presserende utfordring ble derfor å skaffe skjulesteder der rømlingene kunne ligge lavt fram
til en eventuell reise til utlandet.
I den første perioden etter ankomsten til Stockholm synes det som om flere av
frontkjemperne har slitt med å skaffe husrom. Per John Ulfsberg Christensen bodde en
periode på gata og inne på sentralstasjonen i Stockholm.294 Andre, som Trygve Astrup Nilsen
og Frank Svendsen, tok inn på forskjellige hotell, pensjonat og hospits i bykjernen, der de
oppholdt seg under falske navn fram til Viktorgruppa skaffa andre skjulesteder.295
Situasjonen ser ut til å ha endra seg ganske umiddelbart da Kavli og Heiberg kom til
Stockholm på sensommeren og slo seg ned i Harry Jacobsson og Sven-Olof Nilsson sin
fabrikk i Sibyllegatan 13. Flere norske frontkjempere kom til å bo her i perioder, for eksempel
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kom Trygve Astrup Nilsen flyttende hit fra et pensjonat i november.296 I hovedsak fungerte
nettverkets system slik at Jacobsson og Nilsson organiserte innlosjering for nordmennene
hjemme hos partifeller rundt omkring i byen. Den kjemiske fabrikken fungerte som sentral for
nettverket og møtested for norske nazister og deres svenske hjelpere.297
En nordmann som kom til Sverige på høsten var Rolf A. Vel framme i Stockholm satte han
seg i forbindelse med SSS og Viktorgruppa, gjennom en person han ikke ville navngi i
avhør.298 Han hadde fått kontaktinformasjon til denne nazisten i Stockholm på Ilebu, fra
medfangen Harald A, som også var del av Viktorgruppa.299 Harald A. hadde vært i Sverige i
1943 og 1944, og kontaktene hans i Stockholmsavdelinga av SSS ble viktige i organiseringa
av fluktnettverket.300
Nettverkets håndtering av Rolf A. gikk oppsiktsvekkende fort. Han oppsøkte Harald A. sin
anonyme kontakt i Stockholm, som sendte ham videre til en ung nazist fra SSS ved navn Åke
Ek. Denne innlosjerte Rolf A. i sine foreldres hjem utafor byen, under falskt navn.301 Deretter
begynte de svenske nazistene å planlegge hvordan de skulle skaffe Rolf A. falske papirer og
få ham ut av landet.302 I denne perioden var Rolf A. nærmest fast inventar sammen med
Viktorgruppa i fabrikken i Sibyllegatan, men han bodde ikke der. Frank Svendsen ble spurt i
avhør om hvordan Rolf A. kunne komme i kontakt med Viktorgruppa så raskt etter flukten fra
Ilebu, men han nekta å svare på dette spørsmålet.303
Også Erik Ragnar Svalle, Richard af Ström og Juliane Røken Ødegaard skjulte medlemmer
av Viktorgruppa i sine hjem. Helge Erichsrud lå i dekning hos Svalle, Per John Christensen
hos Ødegaard.304 Andre rømlinger ble plassert rundt på forskjellige privatadresser, hjemme
hos medlemmer av SSS. Som nevnt ble Walter R. for eksempel plassert hjemme hos fru M,
der forholdet mellom flyktning og flukthjelper ble såpass tett at dattera til fru M. ble gravid.305
Andre nordmenn ble innlosjert hos Christer Strömholm, en svensk nazist som hadde vært
aktiv i Nordisk Ungdom. Strömholm skjulte norske frontkjempere i sitt fotoateliér i
Bastugatan, og ble dømt til dagbøter etter opprullinga av fluktnettverket.306
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En svært interessant adresse er Richard af Ström sitt barndomshjem i Rindögatan, på
Gärdet i Stockholm. af Ström skjulte medlemmer i Viktorgruppa hjemme hos foreldrene
allerede før Viktorgruppa begynte å fungere, men det kanskje mest oppsiktsvekkende er
hvilke andre personer som befant seg i nabobygningene. Som nevnt ble den norske
motstandsmannen Kai Holst funnet død i en trappeoppgang i Rindögatan sommeren 1945.
Ludwig Lienhard, en tysk politimann under okkupasjonsstyret i Estland, skjulte seg også i
Rindögatan på samme tid.307
Det synes å ha vært et innarbeida system for anskaffelse av skjulesteder for Viktorgruppa.
På Ilebu eller i Oslo hadde rømlingene fått kontaktinformasjon til nazister i Stockholm, folk
de visste at de kunne stole på. Disse satte nordmennene i kontakt med Viktorgruppa, og de
svenske medlemmene i fluktnettverket fordelte de norske frontkjemperne på forskjellige SSSadresser i byen.
Som sagt fungerte fabrikken i Sibyllegatan som sentral for nettverket, også i arbeidet med
å skaffe skjulesteder for medlemmene i Viktorgruppa. Nettverkets kjerne bodde i fabrikken
eller leiligheter i den samme bygningen, mens de mer perifere medlemmene i nettverket ble
plassert hjemme hos Jacobsson og Nilssons partifeller. Det synes som om det har vært forsøkt
å holde dem i relativt kort avstand fra Sibyllegatan: med unntak av Rolf A, bodde alle
frontkjemperne på Östermalm og Gärdet, innenfor en ganske liten radius.

5.2 Viktorgruppas økonomi og finansiering
De norske frontkjempernes økonomiske utsikter høsten 1945 var ikke spesielt gode.
Medlemmene i Viktorgruppa var, i alle fall i teorien, fratatt sine økonomiske verdier av det
norske rettsapparatet, og hadde svært små sjanser til å skaffe arbeid og penger til livets
opphold i Norge. Siden Viktorgruppas norske medlemmer oppholdt seg illegalt i Sverige,
hadde de små muligheter for å få jobb også der.
Som om ikke de dårlige forutsetningene var nok, hadde Viktorgruppa et relativt stort behov
for penger. Som alle andre trengte de norske frontkjemperne penger til livets opphold, men de
hadde også omfattende planer om utenlandsreise, noe som kom til å koste omfattende
summer.
Viktorgruppas økonomiske situasjon blir dermed en svært interessant del av
fluktnettverkets aktivitet, og gjør det nødvendig å avgjøre to ting. For det første er det
interessant å finne ut hvilke økonomiske ressurser nettverket hadde til rådighet. For det andre
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må det undersøkes hvordan Viktorgruppa skaffa, eller forsøkte å skaffe, den nødvendige
finansieringa til videre flukt.
5.2.1 Den økonomiske situasjonen
En vanlig antakelse i det lille som finnes av litteratur om Viktorgruppa er at nettverket hadde
svært begrensa økonomiske ressurser, og at dette var mye av grunnen til at effektiviteten var
såpass laber.308 Store deler av kildematerialet gjør derimot at denne antakelsen må vurderes
med nye øyne; mye tyder nemlig på at Viktorgruppa og deres medlemmer har hatt langt større
midler å rutte med enn det har vært lagt til grunn tidligere.
For det første innrømmer flere av nettverkets medlemmer i avhør at enkeltmedlemmer i
Viktorgruppa satt på store summer i Stockholm. Dette dreier seg både om amerikanske, tyske
og norske kontanter, men også store verdier bundet i amerikanske reisesjekker. Frank
Svendsen satt for eksempel på store verdier i perioden han var på frifot; bare reisesjekkene
utgjorde om lag 1300 dollar, en svært stor sum i 1945.309
Flere av de andre frontkjemperne som skjulte seg i Sibyllegatan hadde også, i teorien, god
råd. Ifølge Sven Olof Nilsson var Heiberg den av nordmennene som hadde best økonomi, og
han lånte gjentatte ganger bort penger til andre i fluktnettverket.310 Dessuten reiste Jacobsson,
Svalle og Nilsson flere ganger til Norge, der de henta penger og verdisaker hos de norske
frontkjempernes familier.311 Deretter pantsatte frontkjemperne verdisakene i Stockholm for å
få midler til livsopphold og Amerikareise.
Viktorgruppas problem var altså ikke mangel på penger. Derimot var mangelen på svensk
valuta en kjempeutfordring. Siden de norske frontkjemperne oppholdt seg ulovlig i Sverige,
kunne de ikke gå gjennom vanlige kanaler for å få veksla verdiene sine til en valuta de faktisk
kunne bruke. I ett tilfelle ble et forsøk på å skaffe svenske kroner skjebnesvangert, da en
pantelåner varsla politiet om at nordmannen ikke hadde pass.
Løsningen som Viktorgruppas medlemmer så for seg var å få svenske nazister til å skaffe
svensk valuta. Nilsson og Jacobsson satte nordmennene i kontakt med Ulf Grubbström, en
svensk nazist med kontakter innen organisert kriminalitet i Stockholm, som fikk
finansieringsoppdrag. Blant anna gikk Trygve Astrup Nilsen til Grubbström med 1200 dollar,
som Grubbström sa seg villig til å omsette.312
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Astrup Nilsen og de andre norske rømlingene fant snart ut at Ulf Grubbström var feil mann
å sette sin lit til. Tida gikk uten at Viktorgruppa fikk pengene sine tilbake, verken som dollar
eller kroner. Grubbström og hans kumpaner tok pengene selv, og slo seg noen år senere opp
som investorer. Viktorgruppa satt pengelense igjen, men verre enn som så var det at
Grubbström var “tjallare”, angiver, for Säpo. Han ga opplysninger til politiet om
fluktorganisasjonen og de norske frontkjemperne i Stockholm, som førte til at Viktorgruppa
ble rulla opp og medlemmene arrestert en etter en.313
5.2.2 Finansiering
Et viktig spørsmål å stille seg er hvor alle pengene kom fra. I avhør påsto Viktorgruppas
medlemmer at alt de hadde i Stockholm var oppsparte midler fra mellomkrigstida. Til en viss
grad var dette kanskje sant, men det er for eksempel ingen god forklaring på hvordan det
hadde seg at både Frank Svendsen og Trygve Astrup Nilsen hadde store dollarsummer i
Stockholm.
I den umiddelbare perioden etter flukten fra Ilebu oppgir mange av rømlingene at de dro
hjemom for å hente penger. Som nevnt forsvant for eksempel Ulf Breien for Carsten S, før
han kom tilbake med en større mengde kontanter dagen etter. Det må altså ha gått an å
oppdrive større pengesummer i Oslo på kort tid uten å gå i banken, den risikoen må ha vært
for stor. At frontkjemperne skulle ha hatt flere tusen dollar liggende høres lite sannsynlig ut,
selv om det ikke kan utelukkes helt.
Dersom man skal ta den danske frontkjemperens rapport om en nordisk varulvorganisasjon
alvorlig, kan det være noe i beskyldningene retta mot Harald Schølberg som bakmann og
kreditor for organisasjonen. Schølberg hadde enorm inntekt gjennom krigen, fra forskjellige
verv i okkupasjonsmaktens tjeneste.314 Da rettsoppgjøret kom kunne ikke Schølberg gjøre
rede for hvor alle pengene hadde tatt veien.315 Han hadde dessuten registrert et aksjeselskap
der regnskap og alle verdier var sporløst borte etter krigen, og han hadde forvalta store
beslaglagte jødiske verdier for Likvidasjonsrådet.316
Som nevnt er det likevel svært få ting som knytter Viktorgruppa til Harald Schølberg, eller
som understøtter teorien om at en nordisk eller norsk varulvorganisasjon etter krigen i det hele
tatt eksisterte. Sannsynligvis var den danske rapporten om en slik organisasjon et forsøk på
desinformasjon. Kanskje var Schølberg en av mange tidligere NS-folk i Oslo som hjalp
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nazister på rømmen, men det er lite trolig at det fantes noen “økonomisk edderkopp” som
understøtta Viktorgruppa økonomisk.
En annen teori knytter seg til forholdet mellom Frank Svendsen og Abwehr. Etter
hjemkomsten fra Østfronten fungerte Svendsen som krigsprofitør og svartebørshai, og slo seg
stort opp på engrosvirksomhet. Sammen med Trygve Kjølner og Kjell A. solgte han mat og
andre varer til okkupasjonsstyrkene, og tjente svært gode penger på dette. Han måtte også
sone et kortere fengselsopphold for svindel etter å ha solgt tyskerne råtten fisk for overpris.
Etter dette kanalisert han midlene fra handelen med okkupasjonsmakten inn i
svartebørshandel. Dette gjenspeiler seg i at Svendsen var den i Viktorgruppa som satt på størst
verdier i Stockholm.
Svendsen hadde også en utmerket mulighet til å stikke unna penger i Sverige. På oppdrag
fra Abwehr åpna han ei økonomisk undergrunnslinje til Malmö, der tyskerne kunne veksle til
svensk valuta og overføre penger til understøttelse for tyske agenter i Sverige. Den svenske
nazisten Tage Kinberg fikk Abwehr-penger via en norsk forretningsmann, som igjen hadde
forbindelse til Svendsen.317 Svendsen brukte denne linja til å overføre penger og verdisaker til
Sverige, og la et økonomisk grunnlag for egen flukt. Hvorvidt han også åpna denne linja for
frontkjemperkameratene i Viktorgruppa er uvisst, men muligheten er til stede.
Viktorgruppa gjorde også forsøk på å skaffe finansiering fra svenske nazister. Særlig gjaldt
dette den kjente svenske nazisten Carl Enfrid Carlberg. Carlberg var finans- og
forretningsmann, og kjent som en av de viktigste økonomiske bakmennene for
nasjonalsosialismen i Sverige. Han var medlem i SSS og grunnlegger av det
nasjonalsosialistiske studieforbundet Manhem, som sto bak en omfattende kartlegging av de
svenske jødene, i tilfelle tysk invasjon eller nazistisk maktovertakelse i Sverige.318
Nordmennene må ha kjent til at Carlberg var en mann som kunne hjelpe, for flere av dem
tok kontakt med ham for å få økonomisk assistanse i Stockholm. Carlberg, vel vitende om at
de norske frontkjemperne oppholdt seg illegalt i landet, ville ikke involvere seg for tungt og
bidro derfor bare med mindre summer i gangen.319 Carlberg hjalp likevel de norske nazistene
med andre ting, som å skaffe overnattingssteder, betale hotellrom og andre trivielle
gjøremål.320
Forsøket på å skaffe økonomiske bidrag fra velstående svenske nazister til videre flukt
lyktes altså heller dårlig, da nordmennene ble avfeid med småpenger fra Carlberg. Selv om
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Carlberg syntes risikoen var for stor i 1945, stilte han et par år senere opp som økonomisk
velgjører og organisator for nazister som ville unnslippe med M/F Falken. Skipet forlot
Sverige i 1947, med blant andre SD-agenten Artur Grönheim og krigsforbryteren Ludwig
Lienhard ombord.321 Lienhard hadde organisert fluktruta over Østersjøen for 6000 flyktninger
fra Estland under krigen, og ble belønna midlertidig oppholdstillatelse i Sverige. Ifølge Pryser
bodde Lienhard i denne perioden i Rindögatan, altså like ved Richard af Ström og hans
familie.322
Säkerhetspolisen mottok atskillige rapporter om at SSS og svenske nazister skulle ha fått
overført store summer som fluktkapital fra tyskerne i krigens sluttfaser. Blant anna skulle
Torsten Kreuger ha mottatt 75 millioner kroner fra tyskerne i Norge.323 Det er lite sannsynlig
at dette stemmer. Som vi har sett, hadde SSS svært dårlig økonomi etter krigen, altså er det
lite trolig at partiet skulle ha mottatt millionsummer. Det er derimot på det rene at en av de
tyske rømlingene i Sverige, Arthur Grönheim, hadde bragt med seg store verdier til Sverige i
1945.324 Disse pengene kan ha blitt brukt til å finansiere flukt, men det kan ikke bevises at
Grönheim brukte sine personlige midler som fluktkapital for andre.
Oppsummert hadde Viktorgruppa tilgang til langt større finansielle verdier i Stockholm
enn man tidligere har tenkt. Dette gjelder særlig enkelte medlemmer, men det er grunn til å
tenke at de norske frontkjemperne bisto hverandre økonomisk. Likevel bydde den
økonomiske situasjonen på omfattende utfordringer, da Viktorgruppas verdier viste seg å
være vanskelige å omsette i svensk valuta. Forsøkene på å innhente finansiering til videre
reise fra Carl Enfrid Carlberg gjenspeiler dette problemet; Viktorgruppa hadde omfattende
planer om å reise videre fra Sverige, men fikk ikke på plass den nødvendige økonomien til å
flykte videre. Dette ble til slutt nettverkets undergang, da svartebørshandlerne som skulle
veksle penger viste seg å være angivere for Säpo.

5.3 Kurérvirksomhet og organisering av rømninger
I perioden Viktorgruppa var aktive i Stockholm, sendte nettverket svenske nazister til Norge
på oppdrag for de norske frontkjemperne. I hovedsak har man lagt til grunn at den utstrakte
reisevirksomheten svenskene i Viktorgruppa drev med dreide seg om å hente penger, klær og
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mat hos nordmennenes familier i hjemlandet.325 Dette er bare halve sannheten, da
kurérvirksomheten har vist seg å være langt mer omfattende enn tidligere antatt.
Kildegrunnlaget for denne oppgaven viser nemlig at de svenske kurérenes oppdrag besto av
langt mer interessante oppgaver enn å hente rene skjorter for de norske frontkjemperne.
Når det er sagt, stemmer det at en del av kurérvirksomheten besto av ganske trivielle ting.
Sven-Olof Nilsson reiste fra Stockholm til Oslo og Stavanger i oktober 1945, på oppdrag for
Anton Wilhelm Heiberg og Johan Fredrik Kavli. I Norge henta han blant anna rene klær og
andre personlige artikler for de to frontkjemperne. Men han hadde også i oppdrag å ta med
penger, smykker og andre verdisaker fra Norge, og oppsøkte både frontkjempernes og deres
familier sine hjem med dette for øye.326 Verdisakene han tok med tilbake til Stockholm kunne
Viktorgruppa forsøke å omsette i svensk valuta, og deretter bruke til å finansiere
virksomheten sin.
Nilsson og Harry Jacobsson gjennomførte flere turer til Norge i november, og besøkte både
Oslo, Tønsberg, Kristiansand og Bergen. I Oslo hadde de base hjemme hos Berit J. på
Grünerløkka.327 Jacobsson reiste tilbake til Oslo med forskjellige oppdrag fra Frank Svendsen,
som senere avslørte kurérenes virksomhet i avhør med Säpo; de svenske nazistene reiste til
Norge under dekke av å skulle kjøpe frimerker. Jacobsson var ivrig frimerkesamler, og oppga
dette som reisens formål dersom noen ble for nysgjerrige.328
Den illegale og mer alvorlige sida av kurérvirksomheten kommer fram dersom man går
Erik Ragnar Svalle sine reiser i Norge etter i sømmene. Her kommer det nemlig tydelig fram
at de svenske kurérene reiste til Norge med mål om frakte rømte nazister til trygghet i
Sverige, da Svalle reiste rundt på Østlandet for å hente nazister som lå i dekning. 329
En av disse var Lars Erichsrud. Hans bror Helge Erichsrud var del av Viktorgruppa og lå i
dekning i Stockholm. Lars Erichsrud skjulte seg på en gård i Røyken, der han hadde ligget i
dekning siden kapitulasjonen. En dag kom hans søster til gården i følge med en svensk nazist,
som viste seg å være nettopp Svalle.330
Svalle fortalte Lars Erichsrud at han var del av samme nettverk som Helge, som befant seg
trygt i Stockholm og ba ham hilse. Broren og Viktorgruppa hadde bedt Svalle om å hente Lars
Erichsrud til Sverige, og Svalle tilbydde skyss over grensa. Han fortalte også at det var han
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som hadde tatt med seg Helge fra Oslo til Stockholm sommeren 1945.331 Lars Erichsrud takka
nei til tilbudet om transport til Sverige, og meldte seg for politiet i januar 1946.
Også etter at fluktnettverket ble rulla opp og Viktorgruppa tilsynelatende gikk i
oppløsning, fortsatte Svalle sin virksomhet på norsk side av grensa. Etter arrestasjonen ble
Helge Erichsrud deportert, og transportert med tog fra Stockholm til Oslo sammen med Karl
N. Da toget de befant seg på satte ned farten etter passering av Lillestrøm stasjon, benytta
Erichsrud muligheten til å hoppe av. Svalle plukka ham opp og fikk Helge Erichsrud tilbake
til Sverige, der han lå i dekning i enda en periode.332 Svalle var også i Oslo i januar 1946, da
han var uredd nok til å oppsøke Landssvikpolitiet. Han troppa opp på kriminalvakta i Oslo, og
etterspurte opplysninger om Erichsrud og en mann ved navn “Björk”.333 “Björk” var
dekknavnet til en annen av frontkjemperne i Viktorgruppa, Per John Ulfsberg Christensen.334
Antakelig ville Svalle forsøke å bringe med seg både Erichsrud og Christensen tilbake til
Sverige, men Christensen hadde ikke rømt etter tilbakekomsten.
Det er også på det rene at Nilsson tok med seg norske rømlinger tilbake til Viktorgruppa i
Sverige. Landssvikpolitiets Sambandsavdeling hadde nemlig plassert en agent på Ilebu, med
dekknavnet “Tor Eriksen”. “Eriksen” rømte fra leiren og kontakta Nilsson, som befant seg i
Oslo og ordna transport til nettverket i Stockholm. Eriksen fikk også navnet på en rekke
flukthjelpere han kunne kontakte i Sverige som Nilsson mente var til å stole på.335 I
Stockholm var “Eriksen” sammen med Viktorgruppa i tre uker, og bidro til at nettverket ble
rulla opp og at nordmennene ble arrestert.336
Dette gir grunn til å ta rapportene om en fluktorganisasjon på Ilebu med svenske bakmenn
på alvor. Nilsson, Jacobsson og Svalle hadde i oppdrag å hente forskjellige ting for
Viktorgruppa, men de befant seg også i Oslo på tidspunkt der det foregikk rømninger. Med
eksempelet Helge Erichsrud i mente, kan det også tenkes at de svenske kurérene hjalp rømte
fanger med å unnslippe fra Oslo langt utover det omfanget man tidligere har antatt.
Svalle og Nilssons virksomhet i Oslo-området viser altså at fluktnettverkets funksjon gikk
langt utover å være mottaksapparat for tilfeldige nordmenn som kom flyktende over grensa
høsten 1945. At Viktorgruppas svenske medløpere reiste til Norge for å hente ettersøkte
landssvikere, betyr i minste fall at fluktnettverkets svenske del var langt mer organisert og
aktivt deltakende i flukten fra rettsoppgjør enn man tidligere har tenkt.
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5.4 Identitetsforfalsking og reiseplaner
De norske frontkjemperne klarte på forskjellige vis å forsere de første hindrene på veien vekk
fra straff i det norske rettsoppgjøret. Vel framme i Sverige viste det seg at dette antakelig ikke
var nok; de var ansett som illegalister av de svenske myndighetene, og innså antakelig at
Stockholm ikke var noe blivende sted.
Dette synes å ha utløst en todelt strategi for Viktorgruppa. Som nevnt hadde mange
landssvikfanger planer om å flykte til Sør-Amerika allerede på Ilebu, der fangene arrangerte
spanskkurs for hverandre. Viktorgruppas uttalte mål var å komme seg ut av Sverige, til en
tryggere tilværelse i Spania eller Sør-Amerika.
Planene om videre flukt, kombinert med en relativt usikker tilværelse i Stockholm, utløste
dessuten en iherdig innsats for å skaffe svenske identitetspapirer. Dette synes å ha vært en
omfattende del av forberedelsene til å reise ut av landet, i tillegg til et bidrag til å gjøre det
midlertidige oppholdet i Sverige noe tryggere.
5.4.1 Falske papirer
En viktig del av Viktorgruppas aktivitet var forsøk på anskaffelse av identitetspapirer som
kunne brukes til å legitimere seg overfor myndighetspersoner og mistenksomme svensker. På
sikt håpte gruppa å bruke papirene til å reise ut av landet.
I forbindelse med etterforskinga av Viktorgruppas virksomhet, avdekte Säkerhetspolisen at
flere av medlemmene i fluktnettverket innehadde falske eller stjålne identitetspapirer.
Politietterforskerne gjorde lite framskritt med å finne ut hvor disse dokumentene kom fra,
men noen generelle pekepinner kom fram i enkelte avhør.
I hovedsak dreide det seg om såkalte innskrivningsbøker, svenske vernepliktspapirer med
falske navn. Vernepliktsbøkene var legitimasjonspapirer gitt til vernepliktige i det svenske
forsvaret, og inneholdt soldatenes personalia, adresse og innskrivningsnummer i forsvaret.
Gjennom sammelikning med rulleførte opplysninger om soldatene, skulle
innskrivningsbøkene kunne brukes til å legitimere seg, og de svenske soldatene var pliktige til
å ta vare på innskrivningsboka og ha den tilgjengelig for framvisning i særskilte tilfeller.337
Viktorgruppas medlemmer innehadde flere slike vernepliktsbøker. I følge Sven-Olof
Nilsson hadde de minst fire; Heiberg hadde ei bok, Kavli hadde to, og en nordmann som
Nilsson bare kjente som “Holm” hadde den fjerde.338 “Holm” var enten Ulf Breien sitt
dekknavn, eller en annen, ukjent nordmann i Viktorgruppa. I tillegg til disse fire kommer
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papirene som ble lovet til Karl N. av Kavli, og dokumentene som Frank Svendsen og Walter
R. hadde.
Innskrivningsboka til Walter R. var utskrevet til en svensk vernepliktig soldat ved navn
Erik Sigvard Nilsson, født 1918. Walter R. visste ikke selv hvorvidt dette var en ekte person,
eller om navnet var oppdikta. Han fikk boka av en svensk flukthjelper, hvis navn han ikke
ville oppgi.339 I et brev fra Kavli fikk han et aldersbevis med samme personalia som
vernepliktsboka; sammen kunne de to dokumentene brukes til å få utstedt svensk pass.340
Hvorvidt innskrivningsbøkene var forfalskninger med oppdiktede navn og opplysninger
vites altså ikke. Det kan like gjerne ha vært snakk om ekte papirer med andres personalia, som
frontkjemperne enten har fått, kjøpt eller stjålet. Som eksempelet med Walter R. viser, var det
ikke nordmennene selv som framskaffa de falske identitetspapirene, og Kavli ville som sagt
ikke gi Säkerhetspolisen særlig utfyllende opplysninger. En ting som taler for teorien om at
papirene egentlig tilhørte noen andre, er at navnene ikke var de samme som frontkjempernes
dekknavn.
På den andre sida var “Tor Eriksen” helt sikker på at Nilsson og Adrian skaffa papirene for
de norske frontkjemperne. “Eriksen” mente også at Adrian var i besittelse av blanke
vernepliktsbøker og originale stempel, og at Adrian dermed fikk til å forfalske “originale”
dokumenter. “Eriksen” fikk ikke bekrefta dette, men dersom denne teorien stemte forklarer
det hvor Viktorgruppas dokumenter kom fra.341
Flere av medlemmene hadde også fått utskrevet attester fra svenske leger. Det svenske
politiet mente at legeattestene skulle brukes til å få hyre ombord på skip i utenlandsfart, i
tilfelle reisen bort fra Skandinavia ikke kunne ordnes på anna vis.342 Vi vet at Viktorgruppa
hadde kontakt med en nazistisk doktor: kanskje var det SSS-legen Berglund som hadde
skrevet attestene for dem.
At falske papirer var til salgs på svartebørs i Sverige er sikkert; Rolf A. oppga i avhør at
han hadde kjøpt et legitimasjonskort av en mann i svensk militæruniform i Gøteborg,
pålydende Erik Ekström.343 Rolf A. bytta ganske enkelt ut bildet i kortet med sitt eget
passbilde. Problemet med dette var at deler av stempelet i legitimasjonskortet forsvant, så
Rolf A. turte ikke å bruke kortet.344 Ett par år senere fant norske frontkjempere på flukt,
deriblant Frank Svendsen og John S, måter å omgå dette problemet på. Ved hjelp av falske
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stempel bytta de ut bildene i svenske og norske pass, og kunne dermed benytte passene til å
reise ut fra Sverige.345
I samme periode drev også andre forfalsking av pass. Det argentinske diplomatiske korpset
i Danmark og Sverige, med ambassaderåd Carlos Piñeyro i spissen, delte ut falske argentinske
pass til flyktende nazister over en lav sko, og henta disse til Sør-Amerika med hjelp fra de
skandinaviske fluktnettverkene.346 Et interessant poeng her er at Piñeyro bodde på samme
hotell i Stockholm som Frank Svendsen i 1945.347 Svendsen fikk også hjelp av argentinerne
og diplomaten Carlos Schulz til å flykte på nytt i 1947, denne gangen med atskillig bedre hell
enn i 1945.348 Svendsen kom seg til Sverige, der han slo seg sammen med nazisten Torkel
Lindeberg, argentinernes svenske venn, for å finne ut hvem som anga Viktorgruppa til
Säpo.349 Det kan altså ha eksistert en slags kobling mellom Viktorgruppa og argentinerne,
men dette var i så tilfelle før den argentiske fluktorganisasjonen i Skandinavia kom skikkelig i
gang.
Uansett hvilket opphav identitetspapirene hadde, var Viktorgruppas hovedmål med disse å
skaffe seg svenske pass som kunne brukes til utenlandsreise. Blant anna skrev medlemmene i
nettverket brev til forskjellige sogneprester, som kunne gi bekreftelse på at identiteten deres
var riktig. Ved hjelp av en slik bekreftelse kunne nordmennene skaffe seg lovlige svenske
dokumenter.350
Det er tydelig at Viktorgruppa gjorde enkelte framskritt i forsøkene på å skaffe falske
papirer. Fluktnettverket hadde identifisert forskjellige muligheter for å skaffe de nødvendige
dokumentene, og kunne potensielt ha klart å bruke disse papirene til å flykte videre fra
Sverige.
Likevel mislyktes disse forsøkene. Kanskje hadde Viktorgruppa lyktes til slutt, dersom de
hadde fått lengre tid på frifot, men det er tydelig at Viktorgruppas metoder var langt mindre
sofistikerte enn de som ble brukt av flyktende nazister noen år senere. Fluktnettverket mangla
sannsynligvis de nødvendige kontaktene og ekspertisen til å framskaffe falske dokumenter, og
de argentinske diplomatene involverte seg ikke i noen særlig grad i 1945. Til sammen gjorde
dette at Viktorgruppas videre flukt ble svært vanskelig, og at de fleste nordmennene ikke kom
seg ut av Sverige før det var for sent og fluktnettverket ble rulla opp.
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5.4.2 Reiseplaner
Selv om Viktorgruppas medlemmer hadde klart å komme seg unna det norske rettsoppgjøret,
var tilværelsen i Sverige som sagt heller utrygg. Nordmennene oppholdt seg ulovlig i Sverige,
og kunne regne med å bli utlevert dersom de ble avslørt. Sverige var altså ikke noe blivende
sted i 1945.
Derfor var fluktnettverkets plan hele tida å reise ut av Sverige. Da Kavli og Walter R.
møttes igjen i Stockholm på høsten 1945, diskuterte de mulighetene for å rømme til
“Amerika”.351 Hvorvidt det var snakk om USA eller søramerikanske land vites ikke, men det
var uttalte planer om å reise til Argentina, eller til Venezuela for “å få fart på indianerne”.352
Til Karl N. fortalte Kavli at Viktorgruppas plan var å organisere reise for alle de norske
frontkjemperne til Sør-Amerika, men at dette ikke kunne ordnes før våren 1946.353
Carsten S. kunne bekrefte at reiseplanene var kommet et stykke på vei. Gjennom kontakten
med Egil L, en av frontkjemperne i Viktorgruppa, fikk han vite at det var lagt utreiseplaner
for tolv nordmenn til Argentina. Carsten S. påsto at han selv var nummer tretten i køa for
utreise, og derfor ikke fikk være med.354 Om det fantes en slik køordning for utreise, er det
svært interessant: det ble nemlig hevda at Arnt Taasen Torp var førstemann på lista og
allerede utsendt, siden han var mest ettersøkt av det norske politiet og risikerte dødsstraff.355
Selv om dette ikke stemte og Torp reiste hjem til Oslo, tyder dette på to ting. For det første
er det nok et tegn på at Viktorgruppa hadde kontakt med Torp og restene av det norske
Silberfuchs. Dessuten bekrefter de to forskjellige opplysningene til sammen langt på vei at det
fantes et tenkt system for utreise fra Sverige, der de som antakelig ville få strenge straffer ble
prioritert.
Viktorgruppa hadde forskjellige alternativ for å komme seg ut av Sverige. Noe av det
første de norske frontkjemperne undersøkte var muligheten for å mønstre på som mannskap
på svenske skip, for deretter å stikke av fra disse skipene i et vennligsinna land. Etter
opprullinga påsto en av nordmennene at et titalls norske rømlinger allerede hadde forlatt
Sverige på denne måten. Dette utløste en omfattende etterforskningsinnsats fra det svenske
politiets side, og de konkluderte til slutt med at dette var blank løgn: ingen fra Viktorgruppa
hadde unnsluppet ved å mønstre på skip i utenriksfart.356

351

L-sak Walter R. Avhørsprotokoll, datert 7/12-1945.
Furuseth, 115-116.
353
L-sak Karl Johan N. Avhørsprotokoll, datert 20/11-1945.
354
L-sak Carsten S. Avhørsprotokoll (1), datert 21/11-1945.
355
L-sak Anton Wilhelm Heiberg. Avhørsrapport, datert 11/12-1945.
356
Furuseth, 120-121.
352

85

En annen måte å unnslippe på var gjennom en mer eller mindre legal utenriksreise,
fortrinnsvis til Argentina. I et forsøk på å ordne dette tok medlemmer i Viktorgruppa først
kontakt med den argentinske ambassaden i Stockholm, deretter med ansatte i det svenske
Rederibolaget Nordstjärnan.357 Som kjent ble ikke reisen noe av, men med den argentinske
ambassadens hjelp kunne Viktorgruppa antakelig ha unnsluppet våren 1946, om de ikke
hadde blitt arrestert av det svenske politiet.
Kanskje kunne Viktorgruppa ha klart å komme seg til trygghet i Sør-Amerika, dersom
fluktnettverket hadde fått fungere noe lengre. Målet for flukten sto i alle fall fast, og det er
tydelig at planene om utreise hadde kommet et godt stykke på vei.
Det er også interessant at det synes å ha vært et organisert system for å sende flyktende
nazister ut av Sverige i prioritert rekkefølge. Dette tyder på at det fantes en klar tankegang om
å få de mest ettersøkte nazistene, krigsforbrytere og drapsmenn til trygghet først. Riktignok
lyktes ingen av forsøkene på å få nordmennene til trygghet, men det er en tydelig parallell til
svenske fluktnettverk som oppsto noen år senere, da langt flere tyske, baltiske, finske og
norske nazister klarte å reise til Sør-Amerika fra Sverige.

5.5 Slutten
Alle Viktorgruppas vidløftige planer og den iherdige innsatsen for å få nazister ut av
Skandinavia falt i grus før jul i 1945. En etter en ble de norske rømlingene arrestert, og
fluktnettverket ble rulla opp. Nordmennene ble tatt i forvaring i Kronohäktet, avhørt av
Säkerhetspolisen og uten videre akkedering deportert til Norge over Kongsvinger.
Opprullinga av nettverket utløste voldsomme avisskriverier og sensasjonelle overskrifter i
den svenske pressen. Avisene la ut om en omfattende nazi-organisasjon i Sverige, og beredde
grunnen for kommende konspirasjonsteorier vedrørende en nordisk varulvbevegelse.358 De
svenske journalistene var derimot ikke spesielt nøye med å sjekke opplysningene sine, og
mange av teoriene de la fram var beviselig usanne.
I følge “Tor Eriksen”, som hadde infiltrert nettverket, utløste arrestasjonene og
avisskriveriene en voldsom stemning blant de av nordmennene som fortsatt befant seg på
frifot. Dette ga utslag i et panikkarta forsøk på å omplassere nordmennene for å unngå politiet,
og hevnplaner mot angivere og politi. Enkelte av medlemmene i Viktorgruppa var bevæpna
med skytevåpen, og kunne nok ha vært farlige dersom de ikke hadde blitt arrestert.359
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Også det svenske politiets etterforskning ble forkludret av usannheter og rot. Det norske
landssvikpolitiet var langt fra fornøyd med svenskenes innsats, enkelte av fangene hadde for
eksempel fått lov til å se de andres avhørsrapporter, og kunne dermed samkjøre forklaringene
sine. Den svenske avhørslederen beklaga at ikke alle politimennene var sympatisk innstilte til
nazismen; hadde det vært opp til ham, skulle nordmennene fått gå fri.360
I svensk fengsel gikk enkelte av de desperate frontkjemperne til sultestreik for å slippe
utlevering til Norge. En av de deporterte, Helge Erichsrud, rømte allerede under
tilbaketransporten til Norge. En annen forsøkte å ta sitt eget liv ved å skjære over håndleddene
på togtoalettet. Disse tilfellene tyder på at Viktorgruppas medlemmer for enhver pris ikke
ville tilbake til landssvikdom, fengselsopphold og skam i Norge.
Tilbake kom de likevel, alle unntatt Ulf Breien. Mens de andre frontkjemperne ble innsatt
og dømt, forble Breien på frifot i Sverige, selv om han kanskje var den største fisken blant de
etterlyste frontkjemperne i Stockholm. Hvor han tok veien etter Viktorgruppas sammenbrudd
er ikke kjent, men han endte til slutt opp i Argentina. Han ble argentinsk statsborger og levde
der som en fri mann til han vendte hjem til Norge i 1963.361
Harald A. levde som fri mann i Sverige fram til 1949, da han rømte over grensa og meldte
seg for politiet i Norge. Det svenske politiet ettersøkte Harald A. i tilknytning til drap, ran og
andre voldsforbrytelser, og han fant det tryggest å dra hjem igjen. I Norge ble han dømt til
femten års tvangsarbeid, for å ha sendt ni landsmenn i døden som angiver. Hvorfor Harald A.
ikke forsøkte å forlate Sverige tidligere er uvisst, men antakelig slo han seg ned i Gøteborg og
fikk barn med en svensk kvinne.362
Flere av de andre frontkjemperne rømte på nytt etter en tid i norsk fengsel. Frank Svendsen
rømte enda en gang fra Ilebu i 1947, og dro til Sverige igjen. Her slo han seg sammen med de
svenske nazistene for å finne ut hvem som tysta på Viktorgruppa to år tidligere, før han fikk
organisert videre flukt. Han endte opp i Spania, der han slo seg opp som narkobaron. Han ble
arrestert flere ganger i Norge, siste gang for narkotikasmugling i 1980.363 Også Arne H. rømte
på nytt i 1947. Vel ute fikk han låne passet til en annen rømling, Claus L. I Sverige bytta han
ut passbildet og forfalska stempelet i passet, og reiste til Sveits. Også Arne H. kom seg til
Spania, der han mistrivdes og ble sittende fast uten å komme seg videre. Til slutt kapitulerte
han og reiste hjem til Norge, der han ble satt inn for landssvik for tredje gang.364
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Viktorgruppas svenske medlemmer slapp unna med svært milde straffer. Jacobsson,
Nilsson, Richard af Ström og en del andre ble dømt til mindre dagbøter, men fikk gå fri. Dette
gjorde dem i stand til å fortsette virksomheten sin bare kort tid etter at Viktorgruppa gikk i
oppløsning. Blant anna fikk Säpo vite av Nilsson at to av nordmennene hadde rømt, bare to
dager etter at Helge Erichsrud hoppa av toget på Lillestrøm.365 Sannsynligvis visste de
svenske flukthjelperne dette fordi Erichsrud var tilbake i Stockholm, etter å ha blitt frakta over
grensa av Svalle enda en gang.366
De svenske frontkjemperne fortsatte også som organiserte nazister. Sven-Olof Nilsson
deltok på torgmøter og sto som medlem i SSS til partiet ble nedlagt i 1948.367 Det samme
gjorde Richard af Ström, før han ble kjørelærer og lærte barna i den svenske kongefamilien å
kjøre bil på 50-tallet.368 Han oppfordra dessuten svenske frontkjempere til videre flukthjelp,
og sto bak opprettelsen av Folke Nystrands nettverk i Sør-Sverige.369
Den kanskje strengeste straffen svenskene ble utsatt for, var at kurérenes pass ble inndratt
for en kort periode.370 Dette gjaldt Harry Jacobsson og Sven-Olof Nilsson, men ikke den mest
aktive svenske kuréren, Erik Ragnar Svalle. Han ble nemlig arrestert i Norge i januar 1946,
etter å ha hjulpet Helge Erichsrud tilbake til Sverige.371 Hvilken straff han fikk ved
hjemkomsten til Sverige vites ikke, om han fikk noen straff i det hele tatt.
Altså fikk de aller fleste medlemmene i Viktorgruppa straff etter opprullinga av nettverket.
Mange av nordmennene fikk strenge straffer for angiveri og spionasje på toppen av
straffeutmålinga for å ha gjort krigstjeneste i Waffen-SS. Nordmannen som hadde skutt
krigsfanger ble aldri straffa for krigsforbrytelsene han innrømte i Sverige, det norske politiet
var ikke en gang interesserte nok til å spørre ham om den Norske Legions massakrering av
sovjetiske krigsfanger.
De fleste nordmennene sona ferdig dommene sine, og slapp ut ganske fort etter rause
strafferabatter. Unntakene var som sagt Ulf Breien, som aldri ble tatt, og Frank Svendsen,
som rømte på nytt i 1947. Disse to var de eneste blant de mange frontkjemperne i
Viktorgruppa som klarte å unndra seg straff.
Det interessante med Svendsens andre flukt er at han synes å ha benytta av seg de samme
kontaktene på nytt. Som sagt fikk de svenske flukthjelperne svært milde straffer, og flere av
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dem fortsatte arbeidet med å hjelpe flyktende nazister på flukt. Richard af Ström var blant
anna initiativtaker til Folke Nystrands fluktnettverk i Sør-Sverige, som antakelig ble det mest
effektive nettverket i Sverige.

6.0 Konklusjon – Fluktorganiseringa
Denne oppgaven er bygd på kildemateriale fra politiets undersøkelser av medlemmene i
Viktorgruppa, både i Norge og Sverige. Kildene har bydd på en del utfordringer, da det til
dels består av selvmotsigelser og rene løgner, og har i tillegg åpenbare mangler som fører til
flere kunnskapshull når det gjelder Viktorgruppas historie. Oppgaven presenterer dermed på
langt nær hele sannheten, men formidler et så nøyaktig bilde av Viktorgruppas virksomhet det
er mulig å gi gjennom kritisk vurdering og nøye sammenstilling av informasjonen som
eksisterer i det omfattende kildegrunnlaget.
Analysen av kildematerialet forteller at fluktorganisasjonen Viktorgruppa var fundamentert
på et todelt grunnlag. På den ene sida spilte personlige relasjoner og kontaktnettverk en viktig
rolle da nettverket oppsto, samtidig som det politiske fellesskapet mellom aktørene i
nettverket nok var den avgjørende faktoren for Viktorgruppas funksjonalitet. Det er tydelig at
rømlingenes felles bakgrunn fra SS spilte en avgjørende rolle. De tidligere SS-mennene hadde
en sterk fellesskapsfølelse, der de var opplærte til å tenke på seg selv som ekstraordinære
mennesker, som del av en eliteorden. Som Furuseth skriver, gjorde dette tankegodset dem
også forplikta til å hjelpe hverandre etter krigen, for eksempel i fluktnettverkene.372
Det var nemlig “idealistiske” motiver og et politisk fellesskap som utgjorde
fluktnettverkets eksistensgrunnlag. Viktorgruppa minner i mange henseende om det Walters
og Furuseth beskriver som veteranklubber for SS-frivillige, der medlemmenes ideologi og
delte erfaringer gjorde dem i stand til å jobbe mot et felles mål. For Viktorgruppas del var
målet en trygg tilværelse blant likesinnede i Sør-Amerika. Fluktnettverkets mål om å komme
seg til et søramerikansk land var nemlig tydelig helt fra begynnelsen. Allerede under
fangenskapet på Ilebu forsøkte fangene å lære seg spansk, og snakka om et nytt liv i
Argentina.
Selv om forutsetningene for flukt var vanskelige, gjorde den svake sikkerheten i
landssvikfengslene det langt enklere. Antallet rømninger fra Ilebu taler egentlig for seg selv,
og ville aldri ha blitt tolerert under normale forhold. Dårlig kommunikasjon mellom
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fengselsvesenet og politiet ser også ut til å ha gjort det unødvendig enkelt å flykte videre,
dersom man først kom seg utenfor murene.
Også i perioden Viktorgruppa fungerte i Stockholm er det tydelig at målet om SørAmerika overskygga de fleste andre spørsmål. Rømlingene satte alt inn på å skaffe
finansiering og falske dokumenter som kunne brukes i den etterlengta utenlandsreisa, og det
kommer fram at forsøkene på å organisere reise hadde kommet et godt stykke på vei. Hvis
nettverket ikke hadde blitt rulla opp før jul i 1945, er det godt mulig at planen hadde lyktes. I
så fall ville antallet rømte landssvikere i Argentina ha vært nesten dobbelt så høyt.
I tillegg til forsøkene på å komme seg ut av Sverige utvikla Viktorgruppa en omfattende og
systematisk organisasjon i Stockholm. Den harde kjernen i nettverket slo seg sammen med en
håndfull svenske nazister, og oppretta et system for understøttelse og fordeling av rømte
frontkjempere hjemme hos medlemmer i SSS. Dette hadde aldri vært mulig uten en mengde
engasjerte flukthjelpere som stilte sine tjenester og hjem til disposisjon. De tyngst involverte
blant de svenske flukthjelperne kan anses som medlemmer i fluktnettverket, og gikk mye
lengre enn å skjule en håndfull norske illegalister. Minst tre svensker; Svalle, Nilsson og
Jacobsson, reiste til Norge som kurérer, og utførte en rekke forskjellige oppdrag for
nordmennene i hjemlandet.
Undersøkelsene av kurérvirksomheten i denne oppgaven har avdekka ny kunnskap: så
langt har forskerne trodd at kurérenes oppgaver var av en mer triviell og underordna art, som
å hente klær og eiendeler for de norske frontkjemperne. Som vi har sett innebar virksomheten
langt mer enn tidligere antatt. Viktorgruppas kurérer dro nemlig til Norge for å hente rømte
landssvikere og bringe dem til fluktnettverket i Stockholm. Dersom vi setter dette i
sammenheng med ryktene om at SSS sto bak et organisert apparat for rømninger fra Ilebu,
tyder mye på at Viktorgruppas svenske medlemmer var sterkt delaktige i fluktorganiseringa
også i Oslo.
Ifølge Heléne Lööws forskning om de svenske nazistene, lå riktignok SSS med brukket
rygg i 1945. Partiet var splintret i fraksjoner, og partileder Lindholm hadde mista kontrollen.
Min tolkning er derfor at en ytterliggående fraksjon rundt den paramilitære fløyen Sveaborg,
der Viktorgruppas svensker hørte hjemme, organiserte fluktruta fra Oslo til Sverige. De reiste
til Oslo med mål om frigjøring av norske nazister, organiserte rømninger fra Ilebu, og
transporterte nordmennene over grensen.
I forbindelse med Viktorgruppas økonomiske situasjon har tidligere forskning lagt til
grunn at de norske frontkjemperne levde på sultegrensen og uten særlige økonomiske midler i
Stockholm. Dette er til en viss grad riktig, men av en helt annen årsak enn tidligere antatt.
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Nordmennene satt til sammen på svært omfattende verdier, kapital som kunne brukes til
videre flukt. Problemet var at pengene var av feil valuta, og at to svenske nazister stjal
pengene de skulle veksle for fluktnettverket. Kilden til de store pengesummene i Stockholm
er ikke mulig å avklare nøyaktig, men det er nærliggende å anta at rømlingene har lyktes i å
overføre egen kapital til Sverige via kontakter fra krigens dager.
Til sammen gjør den nye analysen av nettverkets økonomiske situasjon og tilknytning til
rømninger fra Ilebu at Viktorgruppa framstår som langt bedre organisert enn man tidligere har
trodd. Nettverket hadde et omfattende kontaktnettverk både i Norge og i Sverige, de hadde
store finansielle ressurser, og gjennom sine svenske medløpere fikk de oppretta et
velorganisert apparat for flukt fra Norge.
Selv om Viktorgruppa ikke var noen tilfeldig og planløs samling nazister, framstår ikke
organisasjonen som noe “nordisk ODESSA”. Nettverket var langt mindre effektivt og
vellykka enn både liknende organisasjoner på kontinentet og senere nettverk i Sverige, da de
ikke hadde de samme sofistikerte metodene og høyt plasserte kontaktene som viste seg å være
avgjørende for fluktvirksomheten.
Det var likevel feil av det svenske politiet å avfeie Viktorgruppa som en bagatell. Enkelte
tjenestemenn i Säkerhetspolisen sin åpenbare sympati for de norske nazistene gjorde også at
viktige opplysninger gikk tapt. Viktorgruppas norske medlemmer ble klassifiserte som
ulovlige innvandrere og deportert, men de svenske hjelperne og bakmennene slapp unna
tilnærma ustraffa.
Politiet og den svenske statens unnfallenhet overfor “hemmanazisterna” gjorde dermed at
sentralt plasserte flukthjelpere fikk fortsette virksomheten sin. Dette førte til flere nye, mer
effektive fluktnettverk i Sverige, som gjorde det mulig å bruke Sverige som tilfluktssted og
transittland. På denne måten bidro Viktorgruppas virksomhet i 1945 til at hundrevis av
europeiske nazister etter dette kunne unndra seg straff i årene etter andre verdenskrig.
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Vedlegg A – viktige personer
SS-Oberscharführer Johan Fredrik Kavli fra Stavanger var den antatte lederen for
Viktorgruppa. Han var organisert nazist og medlem av NS og NSUF fra 1934. Under krigen
kjempa han i den Norske Legion på Østfronten fra 1941 til 1943, og deltok i offisersutdanning
i Bad Tölz i 1944, uten å fullføre kurset. I 1943 var han propagandaleder for NS-studentene
ved Universitet i Oslo, og fungerte som angiver ved universitet før aksjonen mot studentene i
1943. Han brukte dekknavnet Viktor Nyberg; dette navnet regnes som opphavet til navnet på
gruppa.373

SS-Unterscharführer Trygve Astrup Nielsen fra Bergen meldte seg inn i NSUF i 1934.
Tidlig i 1941 meldte han seg frivillig til Waffen-SS, og deltok i operasjon Barbarossa, der han
var med divisjon Wiking under invasjonen av Ukraina. Etter flukten til Sverige brukte han
dekknavnet Tage Nilsson.374

SS-Unterscharführer Frank Svendsen fra Tønsberg var aktiv i Nasjonal Samling før krigen,
og meldte seg inn i NSUF i 1935. I 1941 ble han frivillig soldat i Waffen-SS, og havna
sammen med Astrup Nielsen i regiment Nordlands 7. kompani i divisjon Wiking. Her ble han
dekorert med Jernkorset av 2.klasse. Ved Mius-fronten ble Svendsen såra, og livnærte seg
etter hjemkomsten til Norge som svartebørshai og krigsprofitør. Han ble også involvert i
spionasje- og etterretningsvirksomhet for det tyske Abwehr, og ble sammen med sin kollega
Kjell A. sendt til Sverige som spion. Han organiserte også overføring av penger og veksling
til svensk valuta for Abwehr. Etter krigen livnærte Svendsen seg som gangster og
narkotikasmugler i Spania og Sør-Amerika, og ble arrestert for siste gang i Norge i 1980.375

SS-Untersturmführer Anton Wilhelm Heiberg fra Oslo meldte seg inn NS etter at tyskerne
hadde okkupert Norge. Han meldte seg frivillig til Waffen-SS, og sloss i Wiking og Den
Norske Legion i tre og et halvt år. Her ble han tildelt Jernkorset av 2. klasse. I 1943 ble han
sendt til Bad Tölz, der han ble utdanna til Untersturmführer. Etter utdanninga besøkte han
konsentrasjonsleiren Buchenwald, før han returnerte til fronten.376
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Helge Erichsrud fra Lena på Toten vokste opp i et hjem prega av fattigdom og sult, og ble
radikalisert etter at familien ble splitta opp på midten av 30-tallet. I ung alder ble han aktiv i
NNSAP og Ragnarok-kretsen sammen med Jacob Røken Ødegaard, og meldte seg sammen
med Ødegaard frivillig som spion for Tyskland i 1936. Han reiste som frivillig til Finland i
1939, og slåss i den finske vinterkrigen. Under okkupasjonen begynte han å jobbe som sjåfør
og agent for Abwehr i Finnmark og Petsamo, der han deltok i aksjonen mot det sovjetiske
konsulatet. Deretter fikk han stilling som NS‟ propagandasjef i Finnmark, og reiste hyppig til
Oslo gjennom Sverige. Her møtte han flere ganger Ødegaard, som var blitt spion, og Abwehrsjefen Willy Laqua i Stockholm. Laqua mente at Erichsrud var agent for SD, og han leverte
en omfattende rapport om politiske forhold i Sverige til NS-ledelsen i 1943. Her oppfordra
han blant anna til å prøve å overtale norske flyktninger til å vende hjem.377

SS-Oberscharführer Walter R. fra Larvik var medlem i Unge Høyre før okkupasjonen, men
meldte seg inn i NS 10. april 1940. I løpet av året begynte han å studere i Tyskland, og meldte
seg som frivillig til Waffen-SS. Han ble innrullert i divisjonen Leibstandarte Adolf Hitler, og
deltok i kampene ved Moskva, Stalino og Stalingrad. I 1944 ble han overført til vakttjeneste
ved Hitlers hovedkvarter i Rastenburg, der han trente nye rekrutter til Leibstandarte. I 1945
rømte han til Sverige fra Kongsvinger, men ble internert etter at norske myndigheter mente
han hadde spionoppdrag i Sverige for tyskerne.378

Leg.-Unterscharführer Ulf Breien fra Kristiansand meldte seg inn i NSUF i ung alder, og ble
formann for NS-studentene ved Universitetet i Oslo under okkupasjonen. Fra 1941 til 1943
var han legionær og krigskorrespondent ved Leningradfronten, og ble dekorert med Jernkorset
av 2. klasse. Han deltok på et offiserskurs i Bad Tölz, men fullførte ikke. Etter endt jusutdanning jobba Breien som bobestyrer i Likvidasjonsstyret for Jødisk Eiendom og
dommerfullmektig i Fredrikstad. Han var også agent og angiver for SD i Østfold.379

SS-Sturmmann Rolf A. fra Bærum meldte seg til Waffen-SS i 1941 og havna i regiment
Nordland, der han deltok med divisjon Wiking i kampene ved Mius-fronten, Stalingrad og
Kaukasus til 1943. Etter hjemkomsten til Norge ble han ansatt som overkonstabel i
Statspolitiets Beredskapsavdeling, en halvmilitær formasjon som bisto i evakueringa av
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Finnmark i 1944. Her deltok han i en improvisert domstol som dømte en norsk
fagforeningsmann til døden i 1944, og fungerte som Jonas Lie sin personlige sjåfør fram til
han ble suspendert i 1945.380

SS-Rottenführer Carsten S. fra Bergen meldte seg frivillig til Waffen-SS i 1941. Han deltok i
kampene i Ukraina med Divisjon Wiking, der han var soldat i regiment Germania. Etter
hjemkomsten fra fronten ble han ansatt som overkonstabel i Ordenspolitiet i Oslo.381

Legionær Per John Ulfsberg Christensen fra Bergen kjempa med den Norske Legion på
Leningradfronten. Etter hjemkomsten fikk han jobb ved Frontkjemperkontoret, før han rømte
til Sverige og ble internert på Hälsingmo.382

Finn Klanderud fra Eidsskog var engasjert nasjonalsosialist i ung alder, og meldte seg inn i
NSUF under okkupasjonen. Etter endt skolegang ble han ansatt i Grensepolitiet, og jaktet på
norske flyktninger i grensetraktene i Hedmark. I 1944 var han blant de utvalgte til å delta i
den nyoppretta varulv-organisasjonen Silberfuchs, som skulle organisere motstandskamp mot
de allierte etter Tysklands kapitulasjon.383

SS-Sturmmann Arnt Klemet Taasen Torp fra Oslo deltok i invasjonen av Sovjetunionen
som soldat i divisjon Wikings regiment Germania. Etter fronttjenesten ble han ansatt som
kontorist i Likvidasjonsstyret for beslaglagte jødisk eiendommer, der han var adjutant og
nærmeste medarbeider til Likvidasjonsstyrets formann Egil Reichborn-Kjennerud. Sammen
med Reichborn-Kjennerud og en rekke andre tidligere frontkjempere var han blant de utvalgte
til Silberfuchs, og deltok i forskjellige kurs i Tyskland i 1944. Etter kurset deltok Torp og
flere andre “sølvrever” i likvidasjoner og sabotasjeaksjoner i Oslo, deriblant drapet på advokat
Kaare Shetelig og bombeattentatet mot restauranten Den Gylne Freden. Disse represaliene ble
imidlertid avbrutt da Torp og Reichborn-Kjennerud oppretta ei Stapo-avdeling bestående av
frontkjempere på Skallum gård våren 1945. Her befant Torp seg de siste ukene av krigen, helt
til Skallum-kommandoen overga seg etter Jonas Lies selvmord 11.mai 1945.384
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SS-Jäger John S. fra Asker ble internert i Sverige etter krigshandlingene i Norge i 1940, men
reiste tilbake til Norge i 1941. Han meldte seg da til tjeneste i Waffen-SS, og reiste etter
opplæring i 1942 til Finland med både Skijegerkompani Norge og den norske SSSkijegerbataljonen, der han var ved fronten helt til Finland kapitulerte i 1944. Under
opplæringa i Sennheim i Tyskland meldte han seg inn i NS.385

Legionær Harald A. fra Nittedal var sjåfør for flere NS-ministere under krigen, før han ble
avskjediget for uvettig kjøring og trusler med skytevåpen. Han ble deretter med i Organisation
Todt, og var en lengre periode i Tyskland for opplæring. Deretter fungerte han som angiver i
Norge, og var skyld i at ei motstandsgruppe ble rulla opp og arrestert av Gestapo. Ni
nordmenn mista livet som følge av angiveriet.386

SS-Schütze Ragnar C. fra Oslo meldte seg inn i NS i oktober 1940. I 1944 deltok han i
kampene i Finland med 3. SS-Politikompani, og trakk seg sammen med de tyske styrkene
tilbake til Norge da finnene kapitulerte. Her fungerte han som grensevakt og “partisanjeger”
fram til slutten av april 1944. For dette ble han tildelt Politiets Hederstegn.387

Legionær Karl N. fra Skien fulgte sin far og meldte seg som nittenåring inn i NS i mai 1940.
Året etter meldte han seg til den Norske Legion, og tilbrakte to år på Leningradfronten.
Deretter brukte han frontkjempernes “forkjøpsrett” til å starte på teknisk utdanning ved NTH i
Trondheim, før denne ble avbrutt da freden kom i 1945.388

SS-Jäger Reidar C. fra Oslo var sammen med John S. som norsk skijeger i Finland. Etter
krigen rømte han fra fangeleir utafor Bergen, og dro til Sverige sammen med John S. Reidar
C. hadde svensk far og var statsborger i Sverige, og ble derfor ikke dømt i
Landssvikoppgjøret.389

Arne H. fra Oslo meldte seg inn i NS høsten 1940, og ble ansatt i Rikshirden. Sammen med
kollegene sine reiste han rundt i Nord-Norge på “verveturné”, uten å verve en eneste
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hirdmann. I virkeligheten ble verveforetaket kun brukt som propaganda for Hirden. Han var
også aktiv i Hirdens flykorps, og reiste i 1943 til Tyskland for å bli flyger i Luftwaffe. 390

Harald Julius Schølberg var aktivt medlem i NS, og ble under okkupasjonen innsatt som
NS-direktør i Norsk Hotell- og Restaurantforbund og leder for Ski- og Fotballklubben Lyn.
Med frivillige fra Lyn organiserte han jakt på “gutta på skauen” i Nordmarka, uten særlige
resultater. Han var også bobestyrer for beslaglagte jødiske eiendommer.391

Harry Jacob Jacobsson fra Stockholm var gymnastikkleder for Nordisk Ungdom og frivillig
soldat i den finske Fortsettelseskrigen. Etter fronttjenesten ble han medlem av Sveaborg, SSS‟
paramilitære veteranforening, som ble starta ved fronten i Finland.392

Sven-Olof Nilsson fra Karlstad var ungdomsaktivist og leder av Nordisk Ungdom i
Värmland. Han flytta fra Karlstad til Stockholm, hvor han var aktiv i kretsen rundt den
nazistiske avisa Dagsposten og slo seg sammen med Harry Jacobsson.393

SS-Schütze Richard af Ström kom fra en profilert nazistisk familie i Stockholm. Han meldte
seg frivillig til Waffen-SS i Oslo og reiste til Tyskland, hvor han fungerte som adjutant ved
Reichssicherheitshauptamt og deltok i forsvaret av Berlin i 1945. Like før sluttkampene i
Berlin reiste han nordover og kom til Trondheim. Fra Trondheim flykta han over grensa til
Sverige i slutten av mai 1945.394
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Vedlegg B – Sosiometrisk skjema

101

