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Summary 

 

Why did a Swedish general practitioner involve himself in the Norwegian resistance during 

World War II? How did he contribute during different stages of the war?  How did he explain 

the reasons for his involvement beyond his policy statement “I have always been an anti-

Nazi”? The objectives of this paper are: To give an overview of his contributions, and to 

investigate to what extent he provided ideological explanations for his involvement. - Dr 

Hummel is mentioned in Norwegian war literature as one of the key persons for the resistance 

across the Mid-Swedish - Mid-Norwegian border. This paper is probably the first to give 

focus mainly on Hummel’s involvement during the war.  

The main sources of the study are Hummel’s day-to-day reports addressed to cooperating 

partners on both sides of the border as well as to Norwegian exile authorities based in 

Stockholm; he also communicated intelligence to Swedish military authorities. The texts are 

studied in the historical contexts of the Nazi-German attack on and occupation of Norway, of 

Swedish neutrality policies and Swedish anti-Nazi movements. The findings provide an 

overview of Hummel’s actions at the different stages of the war and his reflections related to 

the daily secret operations. Contrary to my expectations, another finding shows that Hummel 

expresses few or no ideological explanations for his explicit anti-Nazist political point of 

view. His anti-Nazi actions seem to be regarded as an obvious fact which do not require any 

further verifications.  

An approach related to critical discourse analysis is utilized in order to understand Hummel’s 

texts as contributions to complex discursive practices in which he is involved, these again are 

contingent upon the different phases of the war. His secret work is action based, related to 

humanitarian aid, to organizing couriers who risk their lives to provide anti-Nazi information 

and equipment for secret agents in Norway. The result is discursive practises that emphasize 

concrete operations towards jointly defined goals, which do not need any further explanations, 

thus he shows his political position through action. Hummel may relate to and be inspired by 

the ideological discourses in the Swedish anti-Nazi groups, but he does not participate in this 

sort of exchanges.  
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Forord 

 

 

Det har vært en lang prosess å arbeide med denne masteroppgaven. I perioder har dette vært 

ganske ensomt, men heldigvis har jeg møtt mange som har delt generøst av sine kunnskaper 

og erindringer med meg gjennom mange faser underveis. Dere har gitt meg inspirasjon og 

utfordringer, utvidet og skjerpet mitt perspektiv på hva jeg har holdt på med, og kommet med 

viktige tilbakemeldinger.  Jeg gjerne vil takke dere alle. 

Når det gjelder faglig støtte, vil jeg først og fremst takke min veileder Espen Schaanning som 

insisterte på idehistorien i mitt arbeid og fulgte det opp over lenger tid enn han kanskje var 

forpliktet til. Anne Eriksen har gitt innspill til å strukturere oppgaven i viktige faser av 

arbeidet og fått meg til å se at fortellinger om krigen også får en mytisk karakter. 

Den første inspirasjonen kom fra Kåre Olav Solhjell, da jeg begynte å tenke på og skrive om 

dette temaet, men før det fikk en form som masteroppgave; han er ikke lenger blant oss. 

Senere ga Frode Færøy meg adgang, og Hanne Rollag la til rette, for at jeg kunne sette meg 

inn i kildematerialet fra Hummel på Hjemmefrontmuseet, Oslo. Ragnar og Jenny Ulstein lot 

meg komme hjem til dem ved Ålesund og dele sine erindringer om Hummel og arbeidet for 

norsk motstand. Håkan Wahlquist fra Hedinstiftelsen møtte meg på Krigsmuseet i Stockholm 

og ga meg supplerende opplysninger om Hummel og samarbeidet med Hedin. Terje 

Emberland ved Holocaustsenteret, Oslo har gitt meg viktige tilbakemeldinger i sluttfasen på 

oppgaven. 

Sissel Wold har gransket og gitt råd om språket mitt i oppgaven, hvis det halter ennå er det 

fordi jeg har rettet noe innhold senere. 

I tillegg vil jeg takke mange venner for deres interesse og oppmuntring. Dette gjelder ikke 

minst Grete og Ruth som jeg vokste opp sammen med, samt mine søstre. 

Sist og ikke minst går min takk til Øystein som er ved siden av meg både når jeg er nær og når 

jeg er fjern, du har vist stor tålmodighet over lang tid. 
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Kapittel 1: Innledning og problemstillinger 

Uttrykket «att dra mitt strå til stacken» ble anvendt av den svenske distriktslegen David 

Hummel (1893–1984) da han i ettertid betegnet sin innsats for norsk motstand under annen 

verdenskrig.1 Hummel forsto altså sin virksomhet i motstanden som et lite bidrag, et strå, inn i 

den store «stacken» som var norsk motstand mot nazismen og nazi-tysk okkupasjon. Hans 

base for innsatsen var det lille tettstedet Gäddede i Frostvikens kommun i Jämtlands län,2 her 

virket han som distriktslege fra 1932 til 1956. Frostviken grenser til den norske kommunen 

Lierne i Nord-Trøndelag. Hummel ble en markant person i lokalsamfunnet på begge sider av 

grensen i fredstid. Det sto en aura av noe generøst og spennende av ham. Folk visste at han 

hadde deltatt i ekspedisjoner i Sentral-Asia sammen med den berømte oppdagelsesreisende 

Sven Hedin (1865-1952), huset hans var fullt av ting fra denne tiden. Dessuten var han 

verdsatt som en god lege. Slik husker jeg ham fra min oppvekst i Lierne, men jeg kan ikke 

huske det var snakk om at han hadde hatt noen spesiell rolle under krigen. Mange år etter hans 

død fikk jeg vite at han også var anerkjent som en nøkkelperson innen norsk motstand og 

kurervirksomhet over grensen til Trøndelag. Her vil jeg undersøke hans rolle som 

nøkkelperson innen motstanden. 

Det første spørsmålet i min undersøkelse er: Hva var Hummels bidrag til norsk motstand mot 

nazisme og okkupasjon? Hummel erklærte seg som antinazist, og valgte frivillig å gå inn i en 

omfattende hemmelig virksomhet for å bidra til norsk motstand, i tillegg til sitt legearbeid. 

Han så altså sin virksomhet som bidrag til en større antinazistisk bevegelse som ville uttrykke 

solidaritet for Norges sak. Mitt neste spørsmål blir derfor: Hvordan kan hans bidrag forståes 

som en antinazistisk ytring? 

De to spørsmålene kan utdypes nærmere i noen mer spesifikke spørsmål. For det første, hva 

slags konkrete hemmelige oppdrag påtok Hummel seg i de ulike fasene av krigen i Norge, fra 

9. april 1940 til 10. mai 1945? Hvem samarbeidet han med? Hvordan kommenterer han selv 

                                                           
1 Intervju ved Paul Björk, Sveriges Radio 03.02.1972, lyttet til på Nasjonalbiblioteket, Oslo mars 2018. Utskrift 

av dette i Årbok for Frostvikens Hembygdsförening 2014. 
2 Nå er Frostviken et sogn under Strömsunds kommun, 11712 innbyggere pr. 2016, areal 10545 km2 

www.stromsund.se Funnet 13.11.2018 

http://www.stromsund.se/
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sitt engasjement? Gir han noen begrunnelser? Hvordan kan hans engasjement relateres til 

antinazistisk opinion? Hvordan måtte han forholde seg til svensk nøytralitetspolitikk ved 

utøvelsen av sin virksomhet? Hvordan er hans innsats vurdert i ettertid?  –  Samtidig var 

Hummel involvert i svensk militær etterretning om Norge.  Mitt fokus blir imidlertid på 

Hummels støtte til norsk motstand. Hans involvering i svensk militær etterretning blir bare 

berørt når jeg vurderer det som del av «det store bildet» av Hummels hemmelige virksomhet. 

At Hummel markerte et eksplisitt antinazistisk standpunkt er også interessant, sett i forhold til 

hans bakgrunn og tidligere arbeidsforhold. Sven Hedin markerte seg lenge før krigen, og 

etterpå, som en tydelig tysk-sympatisør og nazist i Sverige og fortsatte å hevde dette så lenge 

han levde. Hummel opprettholdt imidlertid sin personlige kontakt med Hedin gjennom krigen 

og senere.  

Norske krigshistorikere3 og svenske biografer,4 bekrefter Hummels rolle som en aktiv 

nøkkelperson i norsk motstand i Trøndelag, spesielt innen kurervirksomhet og 

flyktningetrafikk over grensen, uten at det er spesielt fokus på hans innsats. Her i min 

undersøkelse blir Hummel for første gang hovedpersonen.  

I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for min metodiske tilnærming og beskrive mitt kildemateriale. 

Deretter vil jeg skissere ulike kontekster for Hummels virksomhet i kapittel 3: en kort 

biografisk oppsummering, en geografisk beskrivelse for å vise hvordan han kunne bruke 

grenseområdet han bodde i helt konkret i sitt arbeid, tilslutt skisserer jeg korte trekk ved de 

ulike fasene i norsk og svensk historie under andre verdenskrig som påvirket hans virksomhet. 

På bakgrunn av kildematerialet vil jeg i kapittel 4 gi et bilde av hva Hummel gjorde i ulike 

faser og vise hvordan han og samarbeidspartnerne kommenterte sitt samarbeid og sin 

motivasjon. Endelig vil jeg i kapittel 5 drøfte Hummels virksomhet og hans ideologiske 

standpunkt i forhold til svensk politikk, og relatere hans antinazisme til hvordan ulike svenske 

grupperinger uttrykte sin motstand mot nazismen i svensk offentlighet. Jeg vil avslutte med 

konkluderende analyser og sluttbemerkninger i kapittel 6. 

 

                                                           
3 Ragnar Ulstein: Svensketrafikken. Bind 3: Flyktningar til Sverige frå Trøndelag og Nord-Norge 1940 - 45. 

Oslo: Samlaget 1977. 
4 Axel Odelberg: Äventyr på riktigt. Berättelse om upptäckaren Sven Hedin. Stockholm. Norstedts 2009. 

Ragnvald Clayhills Hedemann: Tisteln i rosenrabatten. Från revolution till ruin. Stockholm Template 

Publishing AS 2014? (udatert) Forfatteren er sønn av Hummels viktigste samarbeidspartner fra 1942. 
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Kapittel 2: Materiale og metoder 

Mitt hovedfokus er på én persons politiske engasjement, uttrykt gjennom antinazistisk 

virksomhet i en kritisk periode i 1900-tallets historie. Jeg er ikke ute etter å levere en biografi 

om personen Hummel.  I stedet vil jeg danne meg, og formidle, et bilde av hans hemmelige 

virksomhet gjennom hans skrevne tekster, og forsøke å forstå dette i forhold til den bestemte 

historiske og politiske konteksten, som utgjøres av andre verdenskrig i Norden.  

Kildemateriale                                                                                                                           

Det viktigste kildematerialet er Hummels egne rapporter, samt annen korrespondanse relatert 

til hva han gjorde. Han bygget selv opp et omfattende privat arkiv med kopier av dette som 

han overlot til det svenske Krigsarkivet.5 Senere ble Krigsarkivets kopier overført til det 

norske Hjemmefrontmuseet (NHM) hvor jeg har studert det.6  Den delen av materialet som 

jeg nærleser, er datert fra 1940 til 1946.  I tillegg har jeg besøkt Krigsarkivet i Stockholm for 

supplerende undersøkelser. Her fikk jeg også tilgang til Hummels korrespondanse fra tiden i 

Hedin-ekspedisjonen, 7  samt korrespondanse i forbindelse med at han ble intervjuet i Sveriges 

Radio i 1972 både om sin deltakelse i Hedin-ekspedisjonen og om sin innsats for norsk 

motstand.8 Det er verdt å merke seg at Hummel selv har valgt ut det materialet som han 

senere sendte til det svenske Krigsarkivet,9 derfor vet jeg ikke hva han eventuelt har utelatt. 

Til kildematerialet vil jeg også regne et intervju jeg hadde med Ragnar Ulstein,10 samt 

utskrifter av Ulsteins intervjuer med Hummel i 1975, som han ga meg adgang til.11 Det vises 

til en mer omfattende oversikt over kildematerialet i vedlegget til denne oppgaven. 

I alt dekker dette materialet tre adskilte perioder i Hummels liv, den første er perioden med 

Hedin-ekspedisjonen 1927–1932, samt personlige hilsener fram til Hedins død. Den andre 

                                                           
5 Svensk Krigsarkiv, Arkivnavn: David Hummel Vol 529, Vol 530 
6 Bekreftet mottatt i brev til Hummel fra arkivar i det svenske krigsarkivet 15.10.1979, kopier mottatt av NHM 

18.01.1982. Katalogisert av NHM med arkivnavn David Hummel NHM 75 
7 Hedinstiftelsens arkiv, Vol 529, gjort tilgjengelig for meg i Krigsarkivet, Stockholm 
8 Opptak fra Sveriges Radio, februar 1972, oppbevart av Kungliga Biblioteket i Stockholm, gjort tilgjengelig på 

Nasjonalbiblioteket, Oslo, mars 2018.  

Utskrift fra intervjuet om motstandsarbeidet finnes i Årskrönika för Frostvikens Hembygdsförening 2013-2014 
Östersund: Daus Tryckeri 
9 Jeg har ingen bekreftelse på om Hummel visste at kopier av hans kopier ble overført til NHM et år før han 

døde, men regner med at han samtykket i det.  
10 I Ragnar og Jenny Ulsteins hjem, Emblem, Ålesund 08.03.2016 
11 Ragnar Ulstein, lydbåndintervju med Hummel 4-5.11.1975, transkribert av Jenny Ulstein 38 s, NHM 16 
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perioden er tiden fra krigsutbruddet i Norge 1940 fram til de første etterkrigsårene. Innholdet 

fra denne perioden består av brev og rapporter fra Hummel til hans kontaktpersoner og svar 

fra dem, stort sett norske eksilmyndigheter i Sverige, spesielt hans kontaktmann ved 

Pressekontoret til den norske Legasjonen, norske kontaktpersoner i Lierne, samt 

nøkkelpersoner for motstanden på andre steder i Trøndelag. Det er også korrespondanse med 

svenske myndigheter, mest til militær etterretning. Etter fredsslutningen er det 

sammenfattende rapporter til norske og svenske myndigheter fra Hummel. Den tredje 

perioden fra 1972 dekker korte tilbakeblikk og refleksjoner over de to andre periodene i 

svenske medier. Ulsteins intervjuer med Hummel i 1975 tilhører også perioden med 

tilbakeblikk.12 

Fra dette materialet trekker jeg fram enkelte rapporter eller brev som jeg mener er 

representative og kan belyse konkrete oppgaver som Hummel påtok seg i de ulike fasene av 

krigen. Videre vil jeg velge ut dokumenter som kan vise til hvordan Hummel reflekterte over 

det han gjorde, hvordan han ser dette i sammenheng med de overordnete krigshendelsene, og 

hvor han også berører sin egen motivasjon for å støtte norsk motstand. Endelig vil jeg ta for 

meg materiale som oppsummerer og belyser Hummels engasjement i ettertid, både av han 

selv men også av andre som vurderer hans innsats i en større sammenheng. Dette kommer i 

kapittel 4. 

Hva er Hummels støtte til motstanden et uttrykk for?                                                                       

Som utgangspunkt vil jeg hevde at Hummels bidrag til norsk motstand kan forståes som et 

aktivt uttrykk for antinazisme og som et uttrykk for politisk og humanistisk solidaritet med 

Norges situasjon under angrep og senere okkupasjon av tyskerne, etter hvert under et stadig 

mer undertrykkende og voldelig nazistisk regime. Han valgte frivillig å engasjere seg sterkt, 

utenom gjengse forventninger til hans profesjonelle rolle som lege. Oppgavene som han påtok 

seg, var betinget av de ulike fasene i norsk motstand, som igjen var nært knyttet til krigens 

gang. Hans konkrete innsats var altså rettet over grensen mot Norge; imidlertid mener jeg at 

Hummels engasjement og hans holdning til motstanden, først og fremst skal forståes i en 

kontekst av svensk antinazisme og av opposisjon til den svenske nøytralitetspolitikken. Derfor 

trekker jeg veksler på svensk forskning for å forstå hans holdning, men også til svensk-norsk 

                                                           
12 I disse intervjuene fungerte Hummel som informant for Ulstein, til Bind 3 av hans bok om «Svensketrafikken» 

1977 
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forskning om relasjoner og samarbeid under krigen, 13 samt til biografier som nevner Hummel 

eller andre engasjerte antinazister.14  

Det er særlig to omfattende svenske forskningsprogrammer jeg støtter meg til. De har tatt for 

seg Sveriges nøytralitetspolitikk og konsekvensene av den, samt studert Sveriges relasjoner til 

nazismen, Nazityskland og antinazistisk opinionsdannelse, begge nevnes i en oversikt av Klas 

Åmark.15 Det første programmet er «Sverige under andra världskriget (SUAV)» fra 1960–70-

tallet, med fokus på militær beredskap og den politiske ledelsen i Sverige i forkant av og 

under andre verdenskrig. Sveriges forhold til Finland og Sovjetunionen får en sentral rolle i 

denne forskningen. Det andre er «Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och 

Förintelsen», (kalt Nazismeprogrammet) som startet opp i 2000, hvor Åmark hadde en sentral 

rolle.16 Viktige temaer i programmet var myndighetenes forhold til nøytralitetspolitikken og 

dens dilemmaer, blant annet for ytringsfriheten, og forskjellige faser i svensk 

flyktningpolitikk. Åmark avgrenser eksplisitt sin oversikt til ikke å fokusere på svensk 

antinazistisk opinion før og under krigen.17  

Imidlertid hadde SUAV-programmet en slik studie, utarbeidet av Louise Drangel.18 Her er det 

den ideologiske beredskapen mot nazismen som blir drøftet, ikke den militære og politiske. 

Studien gir en oversikt over svensk antinazistisk opinionsutvikling, hva den inneholdt og 

hvordan den ble formidlet – over hele det politiske spektret. Jeg finner den nyttig for å kunne 

sette fram hypoteser om Hummels politiske tilhørighet.   I tillegg til disse sammenfattende 

studiene vil jeg også trekke fram eksempler på individuelle politiske og antinazistiske ytringer 

i svensk opinion, spesielt fra personer som det er grunn til å tro at Hummel kjente til. 

Noen vil kanskje spørre om jeg ikke også bør komme mer inn på uttrykk for norsk ideologisk 

motstand mot nazismen? Jeg vil hevde at en komparativ beskrivelse av svensk og norsk 

antinazistisk motstand ikke blir relevant her.19 Vi skal se at Hummel i sine notater kan henvise 

                                                           
13 Stig Ekman og Ole Kristian Grimnes (red): Broderfolk i ufredstid. Norsk-svenske forbindelser under andre 

verdenskrig. Oslo: Universitetsforlaget 1991 
14 Noen er allerede nevnt i Kap 1 
15 Klas Åmark: Att bo granne med ondskan. Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. 

Stockholm: Albert Bonniers Förlag, andre utvidete utgave 2016. s. 18 
16 Åmarks bok er en oppsummering av dette, etter hvert benevnt «Nazismeprogrammet» s. 25 
17 Åmark s. 26 
18 Louise Drangel: Den kämpande demokratin. En studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935 – 1945. Stockholm: 

LiberFörlag 1976 (Denne studien ble utgitt som del av SUAV) 
19 I mellomkrigstiden kan det synes som det var ikke så ulike antinazistiske strømninger i Norge og Sverige. Se 

f.eks Helene Lööv: Nazismen i Sverige 1924-1979, 2004 og Terje Emberland: Da nazismen kom til Norge, 

2015 
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til norsk antinazistisk opinion, men bare i forbifarten til samarbeidspartnere over grensen, 

kanskje for å vise at han solidariserte seg. Jeg mener at hans ideologiske forankring er til 

svensk opinion. Følgelig drøfter jeg svensk nøytralitetspolitikk og antinazisme som bakgrunn 

for Hummels engasjement i kapittel 5.                                                              

Metoder for nærmere analyse av rapportmaterialet                                                                                                                              

I tillegg til å skissere den historiske og politiske bakgrunnen for Hummels engasjement, vil 

jeg gå nærmere inn i rapportmaterialet som Hummel har etterlatt seg. Hvordan ytrer han seg 

egentlig? Hvilke konvensjoner eller sosiale strukturer beveger han seg innenfor? Hvordan 

betinger disse hva han legger vekt på og hva han unnlater? Ett eksempel er når Hummel 

uttrykker i noen rapporter at «jag har alltid varit antinazist» uten å utdype dette nærmere. 

Tilsynelatende mener han at dette utsagnet er selvforklarende, uten at det trengs noen 

ytterligere presiseringer. Ifølge rapportmaterialet synes det også som Hummel tar for gitt hva 

som må gjøres for å bekjempe nazismen ved praktisk motstand, det trengs ikke så mange 

utfyllende begrunnelser i skrift eller tale.   

For å komme forbi dette «tatt-for-gitte» og for å få en nærmere forståelse av hva Hummel 

egentlig holder på med, velger jeg å se de tekstene han produserte som bidrag til en diskurs 

med partnere, oppdragsgivere og andre, betinget av den bestemte sosiale og historiske 

situasjonen som krigen sto for.  

Denne tilnærmingen vil være beslektet med Faircloughs kritiske diskursanalyse.20 Jeg vil 

begrense meg til å trekke fram begreper fra hans analyse som jeg finner nyttige for å drøfte de 

problemstillingene som jeg har definert. For eksempel mener jeg det kan være fruktbart å 

anvende Faircloughs tre dimensjoner i det han betegner som en diskursiv praksis.21 Med 

utgangspunkt i mitt kildemateriale vil jeg forstå Hummels produksjon av tekster og hvordan 

de tolkes av samarbeidspartnere og myndigheter, som en kompleks diskursiv praksis. Denne 

praksisen betinges igjen av konvensjoner med hensyn til hvordan tekstene skal utformes og 

tolkes innenfor den hemmelige virksomheten. Diskursen forholder seg videre til en 

overordnet sosiokulturell praksis, eller sosiale og politiske strukturer. Fairclough 

oppsummerer slik om kritisk diskursanalyse:  

It is not an analysis of discourse ‘in itself’ as one might take it to be, but analysis of dialectical relations 

between discourse and other objects, elements or moments, as well as analysis of the ‘internal relations’ 

                                                           
20 Norman Fairclough: Critical discourse analysis. The critical study of language. (Second edition) London New 

York: Routledge 2010 
21 Fairclough s. 132 
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of discourse. And since analysis of such relations cuts across conventional boundaries between 

disciplines (linguistics, politics, sociology and so forth), [it] is an interdisciplinary form of analysis, or 

as I shall prefer to call it a transdisciplinary form.22   

På liknende måte vil jeg, i tillegg til å analysere Hummels tekster, også synliggjøre hvilken 

funksjon disse tekstene hadde, hvem de var skrevet til og hvem som brukte dem og 

kommenterte dem. Først og fremst gjelder dette tekstens dialektiske forhold til den konkrete, 

historiske og politiske situasjonen under krigen, men også tjue år senere, når den historiske og 

politiske konteksten hadde endret seg vesentlig. Jeg vil med andre ord forsøke å beskrive noe 

av den veven av diskurser og praksiser som Hummel inngikk i. 

I sin omtale av Fairclough’s tilnærming kommer Jørgensen og Phillips også inn på at kritisk 

diskursanalyse er en form for sosial praksis, som både konstituerer den sosiale verden, men 

samtidig konstitueres av andre sosiale prosesser som ikke har diskursiv karakter.23 Dermed 

kan en kritisk diskursanalytisk tilnærming åpne opp for å analysere en bredere sosial praksis 

enn den diskursive. For meg vil dette bety at analysen kan inkludere tilnærminger fra flere fag 

eller disipliner, det som Fairclough betegner som «transdisciplinary»; kanskje kan det 

oversettes som fag-overgripende.24 

Slik jeg forstår det, etterlyser også Åmark nettopp fag-overgripende tilnærminger ut fra sitt 

utgangspunkt som historiker, når han sier at det vi skal fram til er en prosess som foregår 

mellom, aktører, hendelser, sammenhenger og tid.25 Han etterlyser for eksempel mer vekt på 

et aktørperspektiv enn det han mener er vanlig i historieskrivning:                                                                                                                  

«Vi behöver veta vad aktörerna gjorde, vad de tänkte, vad de visste, vad de ville och vilka 

handlingsalternativ som faktisk fanns till hands för att kunna avgöra vad deras handlande gick 

ut på.» 26 Dette er et perspektiv fra samfunnsvitenskapene, som Åmark mener kan berike 

historieskrivningen, og som jeg vil hevde er i samsvar med Faircloughs tilnærming.  

Det er også andre faglige bidrag som jeg tror er viktige å få med når jeg skal forsøke å forstå 

hvordan det diskursive feltet som Hummel deltar i forandrer seg over tid, fra krigstiden og til 

ettertankens tid på 1970-tallet. Ett bidrag kan være et historiografisk perspektiv som har fokus 

på hegemonisk historieskrivning: Hva er det Hummel og de han forholder seg til legger vekt 

                                                           
22 Fairclough s .4, hans uthevninger 
23 Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode. Frederiksberg: Roskilde 

Universitetsforlag 1999 (10. oplag 2013) s. 74 
24 Fairclough gjør altså en distinksjon mellom «interdisciplinary», tverrfaglig samarbeid innen en bestemt sosial 

struktur, og «transdisciplinary», som kanskje kan oversettes med fag-overgripende samarbeid som kan 

overskride og eventuelt endre, en bestemt sosial struktur  
25 Åmark s. 17 
26 Åmark s. 31-32 
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på i sin diskurs under krigen, og hva blir utelatt? 27  Er det andre temaer som kommer i fokus 

tjuefem år etter? – Et beslektet tilfang kan være fokus på mytedannelser som skjer i ettertid av 

historiske hendelser.28 Hva er det særlig Hummel trekker fram når han skal snakke om sine 

erfaringer fra krigen i Sveriges Radio, og som informant til Ragnar Ulstein? Til sammen 

håper jeg disse fag-overgripende tilnærmingene kan gi et omfattende bilde av Hummels 

tekster i forhold til ulike kontekster, men begrenset av omfanget som er definert for denne 

oppgaven. 

 

Kapittel 3: Kontekster for Hummels virksomhet 

Biografisk oversikt                                                                                                                           

David Hummel ble født i Ekeberga, Småland i 1893, og døde i Stockholm i 1984. Hans far 

var godseier i Småland og direktør ved Kosta Glassverk, samt partiløs riksdagsmann og døde 

da David var fjorten år.29 David hadde tre eldre brødre, samt en yngre halvbror. Den eldste 

broren Torbjörn var en vidt bereist offiser i handelsflåten og endte som kommandørkaptein i 

marinen. Hummel nevner at han bor hos ham under besøk i Stockholm under krigen.30 De 

andre brødrene blir ikke nevnt av Hummel i det materialet jeg har sett. Hans mor bodde hos 

ham i Gäddede om vinteren under krigen. 

Hummel studerte medisin i Stockholm og ble ferdig lege i 1923, altså tretti år gammel. Han 

ble ansatt som ekspedisjonslege av Sven Hedin i 1927.31 Hedin hadde sin fjerde og siste store 

ekspedisjon i Sentral-Asia (Kina, Gobi-ørkenen, Tibet, Sinkiang) i tiden 1927–1935. Hummel 

deltok fra 1927 – 1934 med et avbrudd i 1932, da han startet opp i Gäddede. Han hadde ikke 

egen familie, og det ser heller ikke ut til at brødrene har livsarvinger. 

Ved siden av å fungere som lege ble Hummel også pålagt oppgaver i økonomistyring og 

organisering av Hedin-ekspedisjonen. Han skrev jevnlige rapporter til Alma, Sven Hedins 

søster, som var administrator i Sverige for ekspedisjonen. Hummel fikk også en mulighet til 

                                                           
27 Se for eksempel Synne Corells analyse «Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker» Oslo: 

Scandinavian Academic Press 2010 
28 Se Anne Eriksen: «Det var noe annet under krigen. 2. verdenskrig i norsk kollektivtradisjon» Oslo: Pax forlag 

1995 
29 https://www.geni.com/people/Axel-Fredrich-Hummel/6000000009335941152 Funnet 18.04.2018 
30 Hummel, 17.08.1942 NHM 75 
31 Hummel får tillatelse fra Kungliga Armèförvaltningens Sjukvårdsstyrelse til å ta med medisinsk utstyr til 

Kina, datert 19.01.1927. Hedinstiftelsens arkiv vol. 529 

https://www.geni.com/people/Axel-Fredrich-Hummel/6000000009335941152
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en egen ekspedisjon i 1930 til Drakana-dalen ved Min Shan-fjellene i grenseområdet mellom 

Shandung og Tibet. Her arbeidet han som botaniker og samlet og katalogiserte planter, 

omtrent 2500 arter, – en plante er oppkalt etter ham.32 Han preparerte dyr, forsøkte seg med 

«antropometriska mätningar bland mongolerna», og bidro til ekspedisjonens etnografiske 

samlinger. 33  Det er rimelig å tro at erfaringene med å organisere alle slags oppgaver som 

skulle utføres av en omfattende antropologisk ekspedisjon, ble viktige for Hummel å støtte 

seg på når han senere skulle organisere humanitær hjelp og kurervirksomhet under krigen. 

Mens han deltok i Hedin-ekspedisjonen, ble det viktig for Hummel å få en fast stilling innen 

det svenske helsevesenet etter dette prosjektet. Det fikk han som «provinsialläkare» i 

Frostvikens kommun i Jämtland, bosatt på det lille tettstedet Gäddede, fire km fra grensen til 

Nord-Trøndelag. Her startet han i 1932, men fikk permisjon allerede året etter for å slutte seg 

til Hedins ekspedisjon igjen. Han vendte tilbake til Gäddede høsten 1934. Her arbeidet 

Hummel til han ble pensjonert sommeren 1956, med ett avbrekk som lege for en svensk 

arkeologisk ekspedisjon til India 1952–1953. Som pensjonist startet Hummel som skipslege, 

først på svenske linjeskip og cruiseskip, fra 1958 på norske hvalfangstekspedisjoner til Syd-

Georgia fram til 1962.34 Han slo seg ned som pensjonist på Lidingön i Stockholm, men 

fortsatte å besøke sitt sommerhus i Gäddede i mange år, samt norske venner. 

Geografisk kontekst                                                                                                              

Grenseområdet mellom Jämtland og Trøndelag ble regnet som avsides på begge sider av 

grensen. På norsk side kom det ikke elektrisitet før 1957, og veien til Lierne over fjellet fra 

riksveien og jernbanen i Namdalen ble ikke brøytet om vinteren fram til cirka 1950, så 

bygdene der ble isolert i forhold til resten av Trøndelag.35 Befolkningen på begge sider av 

grensen bodde spredt og levde for det meste av små gårdsbruk, jakt, fiske og skogsarbeid, 

samt reindrift for den sør-samiske befolkningen.  

For tilreisende i offentlige stillinger var dette et spesielt og avsides område med særegne 

utfordringer. Forestillingen om det spesielle og eksotiske ved dette grenseområdet bekreftes i 

svensk litteratur og musikk, eksempler er henholdsvis Kerstin Ekman og Merit 

                                                           
32 http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000373512  Funnet 10.01.2017 
33 Brev til Alma Hedin datert 07.06.1927. Hedinstiftelsens arkiv Vol 529. Hummel nevner at dette vakte 

mistenksomhet blant mongolene. 
34 Ulsteins intervju NHM 16 s. 1 
35 Ulsteins intervju NHM 16 s.14.  

http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000373512
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Hemmingson.36 I generasjonen før besøker Theodor Caspari «Liernes Præstegjeld» som han 

kaller «Tornerose» og gir romantiske beskrivelser av historie, natur og folk.37         

Tysk okkupasjon og norsk motstand                                                                                           

Norge ble angrepet av Tyskland 9. april 1940, via luftvåpen, krigsskip og hær som ble 

ilandsatt fra skipene. Norge fikk et tysk ultimatum om å overgi seg til tysk overhøyhet og 

okkupasjon. I motsetning til Danmark vedtok den norske regjeringen og kongen å avvise dette 

kravet. Den offisielle begrunnelsen var Norges nøytralitetspolitikk, som fortsatt sto ved lag 

siden første verdenskrig. Quislings forsøk samme dag på å innføre en nazistisk regjering ved 

et statskupp, ble avvist av både kongen, regjeringen og tyskerne. Mindre allierte styrker 

forsøkte å styrke det norske forsvarets felttog ut fra Molde, Namsos og Narvik mellom 15. 

april og begynnelsen av juni.38 Da de allierte trakk seg tilbake, kapitulerte det norske forsvaret 

10. juni, kongen og regjeringen reiste i eksil til England og fungerte der som Norges legale 

statsmakt til frigjøringen. Det ble ikke inngått noen fredsavtale mellom okkupantene og legale 

norske myndigheter etter kapitulasjonen.  

Da norsk militær motstand organiserte seg i Trøndelag, ble Hummel bedt om å bistå svensk 

etterretning med formidling av informasjon om det norske felttoget. Da de norske styrkene 

måtte kapitulere her, kom norske militære og sivile flyktninger over til Gäddede. De ønsket 

hjelp fra Hummel til å komme seg til Nord-Norge og slutte seg til norske avdelinger som ennå 

var i kamp. Etter kapitulasjonen fikk de hjelp til å returnere over grensen. Utover våren ble 

det meldt om alvorlig matmangel i Trøndelag, Hummel fikk organisert humanitær hjelp 

gjennom Røde Kors og andre organisasjoner.39  

Ganske fort etter kapitulasjonen begynte det å danne seg små spredte motstandsgrupper i 

Norge, både for sivil og militær motstand, de utviklet seg etter hvert til det som senere er kalt 

Hjemmefronten. Sivile grupper arbeidet for motinformasjon mot nazistisk propaganda og for 

å styrke folkets holdninger mot nazistisk indoktrinering. De militære hadde få våpen, men 

                                                           
36 Kerstin Ekman: Kriminalromanen «Händelser vid vatten» Stockholm: Bonniers 1993 og trilogien 

«Vargskinnet» Stockholm: Bonniers 1999 – 2003                                                                                                                                                        

Merit Hemmingson: LP-en «Det for två vita duvor – folkton i Vikens kapel»l (med Beppe Wolgers), innspilt i 

Frostviken 1973 
37 Theodor Caspari: «Fra bygdevei og sætersti. Landskabsbilleder fra det østenfjeldske Norge og grænsetrakter 

mot Sverige» Oslo: Aschehoug 1926, s. 270–283 
38 Olav Riste: «Norway» og «Norwegian Campaign» i: Dear I.C.B (red): The Oxford Companion to the Second 

World War. Oxford: Oxford University Press 1995 (kart over det norske felttoget, s. 822) 
39 Se mer om dette i gjennomgangen av Hummels rapportmateriale, kapittel 4.1. 
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dette ble starten på Milorg, ledet fra Oslo og etter hvert anerkjent av eksilregjeringen.40 

Norske ungdommer flyktet også over til England med kystbåter og sluttet seg til britiske 

forsvarsgrener. En del sluttet seg til det britiske Special Operations Executive (SOE), som fra 

sommeren 1941 hadde formell kontakt med Milorg.41  

Vinteren 1941 startet SOE raid organisert fra England mot Lofoten for å ødelegge tyske 

marine-anlegg, mot slutten av året mot Måløy og Vågsøy. En av de mest kjente aksjonene 

som ble gjennomført, var aksjonen i Vemork for å ødelegge Norsk Hydros produksjon av 

tungtvann i februar 1943. 42 Man mener at disse aksjonene bidro til at store tyske styrker ble 

bundet opp i Norge, fordi de fikk Hitler til å tro at den allierte invasjonen ville komme her. 

Angrepene fra SOE, førte oftest til store ødeleggelser, også av sivil eiendom og tap av mange 

sivile liv, og drastiske tyske represalier. Derfor ble disse aksjonene svært omdiskutert blant 

befolkningen i Norge og hos eksilmyndighetene. 43 Men militær motstand fortsatte fram til 

fredsslutningen ved Milorg, SOE-Kompani Linge, og kommunistiske motstandsgrupper, i 

form av fortsatte sabotasjeaksjoner, våpenslipp og opplæring av Milorg grupper og ikke minst 

militær etterretning, som ble formidlet over radio og gjennom kurerpost til Sverige.  Fra 1944 

kunne unge menn melde seg til i såkalte polititropper i Sverige. De fikk våpentrening, men 

viktigste siktemål var å bli i stand til å opprettholde lov og orden etter tysk tilbaketrekning.  

Etter hvert endret den tyske invasjonen karakter fra å være en ren militær operasjon til å legge 

stor vekt på ideologiske og politiske framstøt. Quislings parti Nasjonal Samling ble det eneste 

tillatte partiet etter statsakten i 1942. Hans regjering fra februar 1942 ble det viktigste 

redskapet, men også en selvstendig drivkraft, for nazifiseringen. Mest oppmerksomhet fikk 

kravene til lærere og prester om å melde seg inn i nazistiske profesjonsorganisasjoner. Senere 

kom krav til unge menn om å melde seg til arbeidstjeneste. Dette ga næring til viktig sivil 

motstand, og til at markante målbærere av denne motstanden måtte flykte. Det samme gjaldt 

Milorg-folk som kom i faresonen. Den tredje gruppen som måtte flykte for livet, var jøder 

bosatt i Norge.  

                                                           
40 Riste, s. 821 
41 SOE var spesielt opprettet for undergravningsvirksomhet og sabotasjeaksjoner i tysk-okkuperte land og fikk en 

egen norsk seksjon, kalt Kompani Linge, som trente opp nordmenn til sabotasjeaksjoner i Norge. 
42 Riste, s. 821 
43 Ett eksempel er Majavatn-tragedien i september 1942, hvor alliert etterretning og oppbygging av våpenlagre 

ble avslørt. Under trefninger mellom SOE og tyskere ble to tyske soldater og en norsk lensmann drept. Dette 

førte til unntakstilstand i distriktet, massearrestasjoner blant befolkningen og henrettelser av gisler. En følge ble 

også en strøm av flyktninger til Sverige. https://www.nfk.no/fylkesleksikon/innhold/hendelser-og-

historie/majavatn-tragedien.852352.aspx Funnet 09.01.2018  

https://www.nfk.no/fylkesleksikon/innhold/hendelser-og-historie/majavatn-tragedien.852352.aspx
https://www.nfk.no/fylkesleksikon/innhold/hendelser-og-historie/majavatn-tragedien.852352.aspx
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Det ble opprettet et omfattende nett av flyktningeruter over til Sverige langs hele grensen fra 

Østfold til Troms. Det ble lagt vekt på at kurer-ruter for etterretning og flyktningeruter skulle 

være adskilt.  Om rutene mellom Nord-Trøndelag og Jämtland nevner Ulstein to 

flyktningeruter lengst nord over Lierne, mens en rute lenger sør, fra Formofoss oppover til 

Nordli og over til Gäddede på svensk side, i hovedsak var reservert for etterretningstjeneste 

og post til og fra Norge.44  

For at ikke norsk befolkning skulle følge med på eksilregjeringens radiosendinger, ble radioer 

konfiskert høsten 1940, og aviser som kom ut i Norge ble strengt sensurert. Dette førte til 

illegal radiolytting og formidling av nyheter og paroler, og til et stort behov for 

motinformasjon mot nazistisk propaganda. Derfor mener for eksempel Per Riste at illegal 

presse ble et svært viktig middel til å opprettholde norsk motivasjon for motstand mot 

okkupasjonsmakten i alle dens former.45 Den norske legasjonen i Stockholm hadde et stort 

pressekontor som produserte det meste av den antinazistiske informasjonen som kom utenfra 

til Norge. Kurerene som formidlet etterretning til Sverige, tok oftest med seg slik informasjon 

tilbake. Sivil motstand oppsto særlig som følge av okkupantenes og norske nazistiske 

myndigheters forsøk på omorganisering av alle ledd i det norske samfunnet, både offentlige 

og frivillige organisasjoner, for at de kunne bli redskaper for et nytt nazistisk samfunn.  

Svensk nøytralitet og okkupasjonen av Norge                                                                    

Sverige var ett av tre demokratiske land i Europa som beholdt sin nøytralitet under hele 

krigen, med en relativt fri presse,46 men med en streng offisiell nøytralitetspolitikk. Etter 

krigsutbruddet i 1939 og ved starten på den finske vinterkrigen i desember 1939, ble det 

dannet en svensk samlingsregjering basert på en tidligere koalisjon mellom 

sosialdemokratene, i tillegg til at to konservative partier kom inn. 47 Under hele krigen 

fortsatte sosialdemokraten Per Albin Hansson som statsminister, mens yrkesdiplomaten 

Christian Günther ble utenriksminister.48 Regjeringen beholdt sin strenge nøytralitetslinje: 

Prinsipielt skulle man ikke engasjere seg i den store ideologiske kampen, dette ble gjentatte 

                                                           
44 Ulstein NHM 16 s. 30 
45 Riste, s. 821 
46 De andre var Sveits og Irland. Portugal og Spania holdt seg også utenfor verdenskrigen, men hadde fascistiske 

styresett. 
47 Stig Ekman: «Introduction” I: Ekman og Edling (eds): WarExperience, Self Image and National Identity: The 

Second World War in Myth and History” Stockholm: The Bank of SwedenTercentenary Foundation & Gidlunds 

Förlag 1997 (Rapport fra en jubileumskonferanse 1995, i forbindelse med markering av 50 år etter tysk 

kapitulasjon holdt i den svenske Riksdagen) 
48 Åmark, s 78 
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ganger understreket av statsministeren. Formålet var å bevare den svenske velferdsstaten og 

svensk handel best mulig for å skjerme befolkningen fra krigens konsekvenser. Derfor ble det 

aller viktigste målet å bevare freden, å opprettholde en streng nøytralitetslinje ble et middel 

for dette.49 For å håndheve denne linjen ble det opprettet en omfattende overvåkningstjeneste 

fra svensk politi overfor svenske borgere.  

Nøytralitetslinjen var imidlertid ingen hindring for svensk humanitær hjelp til nabolandene. 

Til Finland var denne meget omfattende, særlig de to første krigsårene. Til Norge tok hjelpen 

seg opp ettersom nøden ble større. Røde Kors på begge sider av grensen var aktive fra 1940, 

«Svenska Norgehjälpen» ble organisert i august 1942.50 

Sverige var preget av langvarige tradisjoner når det gjaldt samarbeid med Tyskland, særlig i 

handel, men også i forskning og studier. Dermed hadde det utviklet seg sterke sosiale nettverk 

mellom landene, særlig gjaldt dette blant de toneangivende klassene. En konsekvens ble at 

folk vegret seg for å ta innover seg informasjoner om nazistenes forbrytelser. Venner av 

Tyskland uttrykte forståelse for Det tredje rikets rett til å være stormakt, og støttet deres kamp 

mot kommunismen og Sovjet.51 Sven Hedins holdning overfor Tyskland og nazismen og mot 

kommunismen er et tydelig eksempel her.52  

Som i Norge var svensk flyktningpolitikk svært restriktiv før krigsutbruddet, spesielt mot 

jøder. Men dette endret seg i takt med krigens hendelser. Etter hvert åpnet svensk politikk for 

et omfattende mottak av flyktninger.53 Forskjellige bølger i flyktningestrømmen fra Norge fra 

1940 og fram til tysk kapitulasjon kan sees som konsekvenser av hvem som til enhver tid følte 

seg mest truet.54 Deportasjonen av jødene i Norge høsten 1942 nevnes som en viktig hendelse 

for å vende svensk opinion mot nazismen, og for økt mottak av flyktninger.55 

Den tyske militære transitt-trafikken med jernbane gjennom Sverige var omfattende, til 

Finland gjennom «fortsettelseskrigen» mot Sovjet 1941–44, og til Norge fra krigsutbruddet. 

                                                           
49 Åmark, s. 106 
50 Anders Berge: «Hämmat bistånd. Sverige och den humanitära hjälpen til det ockuperade Norge» I: Stig 

Ekman og Ole Kristian Grimnes (red): Broderfolk i ufredstid. Norsk-svenske forbindelser under annen 

verdenskrig. Oslo: Universitetsforlaget 1991 s. 184 
51 Åmark, s. 477 
52 Se Axel Odelberg: Vi som beundrade varandra så mycket - Sven Hedin och Adolf Hitler Stockholm: Norstedts 

2012. Liknende ideer fantes blant norske kulturpersoner, mest kjent er vel Knut Hamsun.  
53 Åmark, s. 614 
54 En oversikt over bølgene av flyktningestrømmer til Sverige og hvordan de ble administrert i Sverige av 

svenske myndigheter og norske eksilmyndigheter, se Tor Arne Barstad: «Norske flyktninger i Sverige» I: Stig 

Ekman og Ole Kristian Grimnes (red) 1991 
55 Åmark, s. 553 
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Internt ble den sterkt kritisert av svensk antinazistisk opinion. Trafikken gjaldt transport av 

tyske soldater til krig og okkupasjon, samt alt som trengtes av krigsmateriell og forpleining 

for hæren. Transiteringen gjennom det nøytrale Sverige ble altså tvunget igjennom av 

Nazityskland, men ble påvirket av fasene i krigen. Transittavtalen om tysk militært utstyr og 

personell til Norge ble først oppsagt av Sverige i august 1943, men fortsatte med sivil trafikk 

og sårete soldater til 1944.56  

Organiseringen av svensk militær etterretning om krigshandlingene i 1940 og senere om tysk 

okkupasjon i Norge ble en ny utfordring for det svenske forsvaret. Det såkalte «C-byrån» ble 

organisert. Bakgrunnen for byrået er blant annet gjort rede for i et skrift i serien «Stockholms 

byhistoria».57 Utgangspunktet var at Stockholm under krigen ble et av de få stedene i Europa 

hvor alle de krigførende parter var representert på samme sted, i denne sammenhengen 

sammenliknes Stockholm med Casablanca.58 Lederen av den offisielle militære 

etterretningen, knyttet til den svenske generalstaben, var oberst Carl Adlercreutz. Han fikk 

opprettet C-byrån for «särskilda och betydelsesfulla uppgifter» og bemannet det med «udda 

figurer» ifølge Agrell. Det fikk en mer fordekt og uformell status og opererte utenom 

diplomatiske prosedyrer, men rapporterte til Adlercreutz. Byrået ble ledet av major Carl 

Petersén som hadde bakgrunn som gendarmerioffiser i Persia og erfaring fra den finske 

vinterkrigen. Hummel kjente til ham fra før krigen. Under den siste delen av krigen ble 

byråets oppgave i hovedsak å ta seg av de hemmelige, men stadig mer generøse svenske 

relasjonene til dansk og norsk motstandsbevegelse. Da ble C-byråns arbeid mer legalisert og 

offisielt.59  

 

 

 

 

 

                                                           
56 Åmark, s. 149 
57 Wilhelm Agrell: Stockholm som spioncentral. Innledning. Kap 1. Stockholm: Historiska Media 2006. (i serien 

«Stockholms historia») funnet på nett 25.04.2018, ikke paginert.  

58 Denne ideen er tatt opp av journalisten Alf Skjeseth: Nordens Casablanca – nordmenn i Stockholm under 

krigen Oslo: Spartacus forlag 2018 
59 Barstad: «Norsk motstand fra svensk grunn» I: Ekman og Grimnes 1991 s. 261 
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Kapitel 4: Hummels bidrag   

4.1: Hva gjorde Hummel?                                                                                                       

«Vårkrigen» 1940                                                                                                                                

Denne betegnelsen brukes av Hummel når han omtaler krigstilstanden i Trøndelag fra april til 

juni 1940. 60 På denne tiden påtok han seg først formidling av informasjon til svensk 

etterretning om krigshandlingene i Nord-Trøndelag, samt organisering av humanitær hjelp til 

sivilbefolkning i Trøndelag som var rammet av krigshandlingene. Hummel selv og 

medarbeidere opplevde ham raskt som et knutepunkt for forbindelsene over grensen: «[--] det 

ble jeg jo – et knutepunkt – alt under vårkrigen 1940 [--] da jeg møtte Malcolm Lilliehöök 

som under vårkrigen via Gäddede var kommet ned til [den norske hærens] 5. Brigade i 

Snåsa».61 Lilliehöök vervet Hummel for svensk etterretning. Major Petersén i C-byrån takket 

ham for dette allerede i slutten av mai, med hilsen fra oberst Adlercreutz, som nevnt sjefen for 

den offisielle etterretningen og tilføyde: «I dessa dager ske oerhörda ting».62  

Brigade 5 forsøkte å gjøre motstand mot tyskerne langs jernbanen ved Snåsavatnet, mens 

franske og engelske tropper skulle styrke motstanden nærmere kysten, rundt Namsos. 

Lilliehöök ba Hummel supplere etterretningen med opplysninger fra lokale kilder.63 Slik fikk 

også ledelsen for brigaden i Snåsa kjennskap til Hummel. Like før kapitulasjonen ble han 

oppringt fra brigadens ledelse i Snåsa med beskjed om å oppnå kontakt med norsk 

overkommando via en svensk general i Stockholm, på norsk side var all forbindelse kuttet på 

grunn av kamphandlingene. Da Hummel ringte tilbake, var det tydelig at bare kapitulasjon var 

mulig: han hørte nestkommanderende si «med hes stemme: vi greier nok ikke dette. Jeg rett 

og slett frøs da jeg hørte hans nødrop i telefonen».64 – Her får Hummel både formidlet 

opplevelsen av å delta i en avgjørende historisk hendelse, og samtidig uttrykt sin solidaritet. 

Kapitulasjonen i dette området ble kunngjort 3. mai.65 Brigaden hadde blant annet en avdeling 

med 7–8 sjøfly, disse ble fløyet til en sjø i Nordli, nær grensen, like før kapitulasjonen. 

                                                           
60 Ulsteins intervju NHM 16 s. 6 
61 Ulsteins intervju NHM 16 s. 6 Lilliehöök var svensk etterretningsoffiser, som kom seg til Snåsa under dekke 

av svensk Røde Kors. 
62 Brev til Hummel, 29.05.1940 NHM 75 
63 Se C-byråns takkebrev til Hummel for dette 29.05.1940 NHM 75  
64 Ulsteins intervju NHM 16 s. 19 
65 Ulstein: Svensketrafikken. Bind 3 s. 13 



16 
 

Hummel ble bedt om å skaffe kart over grenseområdene nordover, og reservedeler til flyene, 

slik at disse kunne komme seg videre nordover der det fortsatt var krigstilstand. Dette var 

imot svenske nøytralitetsbestemmelser, men Hummel hjalp dem så de kom til Bardufoss. 66  

Hummel ble oppsøkt av mange unge norske menn som hadde flyktet fra Sør-Norge, de ville 

ha hans hjelp til å komme tilbake over grensen til 5. Brigade. Men brigaden kunne ikke ta 

imot dem, Hummel kommenterer at brigaden «var jo så dårlig utstyrt – at den overhodet ikke 

kunne ta imot en masse sivile flyktninger som ville slåss».67 Allikevel, så sent som i slutten av 

mai fikk Hummel anmodning fra Den norske delegasjonen i Stockholm ved militærattasjeen 

om å skaffe norske vernepliktige mellom 21 og 35 år som hadde flyktet, arbeid nær ved 

grensen, slik at de lett kunne dirigeres videre nordover til der det fortsatt var norsk militær 

motstand.68 Denne offisielle henvendelsen bekrefter Hummels betydning i den aktuelle 

situasjonen. 

Vervet som formann for den lokale Røde Kors-foreningen var bakgrunnen for Hummels 

humanitære hjelpetiltak. Mens det enda var krigstilstand, ble det lokale sykehuset i Namsos 

(ved kysten) okkupert av franske og engelske styrker for å fungere som feltsykehus. Den 

norske overlegen fikk opprettet et provisorisk sykehus for sivilbefolkningen på en 

husmorskole lenger inn i landet (Overhalla). Hummel kontaktet overlegen, spurte hva han 

trengte og fikk ordnet med medisiner og utstyr fra Sverige. Før kapitulasjonen i Snåsa, og like 

etter, kom det meldinger om nød og matmangel fra områdene i Trøndelag som nå var 

okkupert. Hummel henvendte seg til svensk Røde Kors sentralt, og fikk etterhvert 18 tonn 

matvarer til fordeling i Trøndelag. 69  Hummel fikk mobilisert en ambulansekolonne på tjue 

sykebiler bemannet av amerikanske kvekere til å frakte forsyningene over grensen og videre 

fra Nordli over fjellet til Trøndelag. Kolonnen hadde kommet til Sverige fra den finske 

vinterkrigen etter fredsslutningen i Finland i mars. Men dette var i april, og veien fra Lierne 

over Lifjellet til Grong og Snåsa var ikke farbar. Han fikk organisert en gruppe med hundre 

norske bryggesjauere fra Oslo som også var på vei tilbake fra Finland, for å åpne veien på 

norsk side (de hadde vært der som frivillige for å lage skyttergraver for finnene i siste fase av 

vinterkrigen). Fra svenske arbeidsmyndigheter fikk han organisert arbeidsbrakker (som de 

tillot å ta over grensen mot at de ble tilbakelevert senere!), formålet var å sette dem opp på 

                                                           
66 Ulsteins intervju NHM 16 s. 21 
67 Ulsteins intervju NHM 16 s. 26 
68 Militærattasjeen 26.05.1940, NHM 75 
69 Ulsteins intervju NHM 16 s. 13 
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fjellet for å huse arbeiderne.70 Imidlertid ble det stopp i veiarbeidet og transporten etter 

kapitulasjonen i Trøndelag.  

Matvaretransporten til Trøndelag ble fullført i slutten av juni, da fikk Hummel opprettet 

samarbeid med tyske militære som hadde etablert seg i Lierne i mellomtiden. Det ble til at 

transporten for det meste foregikk med norskeide biler. De hadde blitt konfiskert av norske 

militære og sivile flyktninger til Sverige og skulle leveres tilbake til sine norske eiere. Bilene 

ble delvis kjørt av kvekerne, med en tysk offiser i spissen: «han kjørte først i en motorsykkel 

sidevogn.»71 Hummel deltok på turen. I noen av disse sendingene ble det også sendt med 

klær, som var innsamlet av «Det norske samfund» i Stockholm, og sykebårer som Hummel 

fikk kjøpt fra et svensk firma for medisinsk utstyr. Av en representant for Den norske 

legasjonen i Stockholm ble han utnevnt «[-] som tillitsmand for flyktninghjelpen i Jäddede. 

Strømsund 6. mai 1940».72 Men svensk sivil etterretning var mistenksomme. Under et 

legemøte i Østersund 30.05.1940 ble Hummel arrestert og anklaget for spionasje til fordel for 

britiske myndigheter, se 4.2.73   

I denne kaotiske perioden hadde Hummel mandater for oppgavene sine fra svensk militær 

etterretning, fra svensk Røde Kors, fra norsk forsvar og fra Den norske legasjonen i 

Stockholm. Sett under ett må det sies at Hummel påtok seg svært omfattende og varierte 

oppgaver under «vårkrigen». Han viste stor evne til å utnytte sin lokalkunnskap og alle sine 

nettverk, både private, kollegiale og kontakter blant myndighetene, for å få utført oppgavene. 

Lite tyder på at Hummel noen gang var i tvil med hensyn til å handle når han så det som 

viktig ut fra sin antinazistiske overbevisning. Han ser ut til å ha vært grepet av det som 

skjedde, ønsket å vise sin solidaritet, men forsøkte likevel å utføre de oppgavene han påtok 

seg innen en trygg ramme, som vi skal se senere. 

Kurervirksomhet, 1941–1945                                                                                                    

Det første året etter at okkupasjonen var gjennomført for hele Norge, ser det ikke ut til at 

Hummel var spesielt involvert i norsk motstand. Dette forandret seg høsten 1941: «Gjenom 

ett sammanträffande i september 1941 kom jag att bli kontakt i Gäddede för förbindelsen med 

                                                           
70 Hummel fikk arrangert at brakkene senere ble sendt til Namsos for å huse befolkning som hadde mistet 

boligene sine under bombingen der. Se egen mappe om «Handlingar angående övertagande av Koja» 03.05 – 

31.08.1940. NHM 75 
71 NHM 16, s. 27 
72 Undertegnet av Kaare Ingstad, legasjonssekretær. NHM 75  
73 Brev fra Hummel 31.05.40. NHM 75 
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Tröndelagen.»74  Møtet var i Stockholm med Den norske legasjon, formidlet av etterretnings-

offiseren Lilliehöök. Formålet var å rekruttere Hummel til å organisere og støtte 

kurervirksomhet over grensen i sitt distrikt. Dette ga ham også muligheten til igjen å bekrefte 

sitt personlige engasjement:  

Eftersom min bostadsort, Gäddede, har ett förmånligt läge vid gränsen och jag från min tidigare 

läkarvirksomhet hade goda förbindelser bland befolkningen i Nordli og Sørli, antog jag med 

tilfredsställelse den erbjudna möjligheten att fortsätta mitt tidigare arbete i striden för gemensamma 

intressen.75  

Før nyttår 1942 startet et nært samarbeid med pressekontoret ved Den norske legasjonen i 

Stockholm som varte gjennom resten av krigen. Spesielt ble journalisten og etter hvert 

nestlederen av kontoret, Reidar Hedemann, en nær og viktig kontakt for Hummel. 76 Det ble 

utviklet et nettverk av norske og svenske lokale grensebeboere som Hummel kjente, stolte på, 

engasjerte og fulgte opp som kurerer. Blant dem var den norske lappefogden, som fritt kunne 

bevege seg mellom norske og svenske samiske områder. Fra legasjonen i Stockholm ble det 

sendt antinazistisk propaganda og informasjonsmateriale. Etter hvert kom også 

etterretningsmateriell, for eksempel reservedeler til illegale radioer, kameraer og film. 

Fra norsk side ble det rapportert om militær etterretning til Sverige via sivile grupperinger kalt 

TXU, i hovedsak basert i Namsos og Trondheim. 77 I tillegg ble det som nevnt formidlet slik 

informasjon til svensk militær etterretning. Det ble også formidlet mest mulig informasjon om 

sivilbefolkningens tilstand og behov. 

I tillegg til å koordinere det lokale nettverket, deltok Hummel i mer overordnet planlegging av 

hvordan etterretningstjenesten skulle bygges ut. Ett eksempel er at han, sammen med 

lappefogden og en distriktslege lenger nord i Trøndelag som hadde nær kontakt med TXU i 

                                                           
74 Hummel: Redegjørelse til Riksadvokat John Lyng, Trondheim 21.04.1946 i forbindelse med straffesaken mot 

Rinnan. NHM 75 
75 Hummel: «Redogörelse för den svenska verksamheten och de svensk-norska förbindelsarna inom norska 

Stocholmlegationens underrättelsestjänst via Frostviken, Jämtland 1941-1945.» (Adressat ikke oppgitt på 

rapportkopien, men den var til norsk sivil etterretningstjeneste, ifølge Oddvar Aas 1980) Skrevet 30.08.1946. 

NHM 75 
76 Denne kontakten får også en omfattende omtale i biografien om Hedemann skrevet av hans sønn Ragnvald 

Clayhills Hedemann 
77 TXU var Trøndelagsavdelingen av XU, den største hemmelige etterretningstjenesten som ble bygd opp over 

hele landet for å kartlegge tyskernes aktiviteter, den bestod utelukkende av sivilister, innenfor NSB, veivesenet 

og politiet. I Trøndelag var et miljø ved NTH sterkt involvert de første årene. https://snl.no/XU  Funnet august 

2018.  XU var tilknyttet det norske forsvarets eksilmyndigheter i London og Stockholm    

https://snl.no/XU
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Namsos, dro til en avsides svensk turisthytte ved grensen «för att planlägga ut byggnaden av 

underrättelsestjänsten från Namsos till Stockholmsdelegationen».78 

Kontakten mellom lokale svenske sivile myndigheter og Hummel var ikke god. Spesielt 

skapte landsfiskalen (lensmannen) i Gäddede og den svenske tolleren ved nærmeste 

grenseovergang problemer, tolleren «var medløper med tyskerne og gjorde alt han kunne for å 

vanskeliggjøre arbeidet for å hjelpe nordmennene. Og dessverre var det så at landsfiskalen [--] 

var negativt innstilt til Norge og til all hjelp til Norge. Han forfulgte meg under hele krigen, 

og vanskeliggjorde arbeidet mye.»79 Blant annet forsøkte lensmannen å forhindre at Hummel 

traff flyktninger som kom over grensen i hans distrikt. Fra høsten 1941 fikk han imidlertid 

avtalt med den svenske Medisinalstyrelsen om at alle flyktninger først skulle komme til ham 

for legesjekk, dermed fikk han også fersk informasjon om hendelser i Trøndelag før de dro 

videre inn i Sverige.80  

Etter hvert som det lokale kurernettverket ble bygd opp, sendte Hummel detaljerte instrukser 

til kontaktpersonene om deres oppgaver. Han kunne bruke sin legevirksomhet som dekke for 

en del oppdrag. Ett eksempel er et brev med instrukser til en kurer i Lierne:  

Bästa Else! [hennes dekknavn] Idag har det varit en man här som blev blind for en vecka sen. Min 

vikarie har undersökt honom och säger att det inte är nogot att göra, men att om han vill, kan han ju 

konsultera en specialist i Trondheim. - - - Jag rådde honom att söka få Else som vårdare på resan, för 

Elsa är ju så resvan!81   

Oppdraget dreier seg egentlig om å få sendt instrukser til nye kontakter i Trondheim, spesielt 

om et kodesystem som er basert på en side i romanen «Fänrik Ståhls sägner» og utarbeidet av 

Hummel, denne boken skal overleveres til kontaktene fra Else.  

Regelmessige rapporter til Pressetjenesten ved legasjonen og svar fra Hedemann forekommer 

mest i Hummels materiale fra denne tiden. Et eksempel er en rapport fra Hummel til 

Pressetjenesten ved Legasjonen i Stockholm fra juni 1942, altså ganske tidlig i samarbeidet: 

Kära Ferdinand! [dekknavn]. - - Tobaken kom fram ordentligt, och jag hann få den med över, så att XX 

[norsk toller som var kurer og senere måtte flykte] kunde ta den med till Tufs [dekknavn på TXU-leder] 

och skulle informera honom ytterligare om önskmål i fråga om rapporter etc. Om den stora saken till 

Karl Karlsen [dekknavn] kommer nu i juni, vore jag tacksam om jag kunde få veta några dager i förväg 

när den berecknas att komma. Sänd mig därför ett öppet kort från «tillgivne Bengt», att Du «reser på 

semester» den dag du bereknar att budet kommer hit till mig. Jag hoppas att inte Karl Karlsens 

organisation gått sönder nu - jag har just i dag fått höra av en sygeplejerske, som varit nere i Grong, att 

det var en razzia i Namsos varvid Namsosbor togs som gisslan. Hon sade dessutom, att det nu råder en 

                                                           
78 Hummels påskrift om dette på brev fra lappefogden, 19.09.1942 NHM 75 
79 Ulsteins intervju NHM 16 s. 2 
80 Ulsteins intervju 1975, NHM 16 
81 Hummel, brev 01.06.1943, NHM 75 
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mycket stärk spänning bland befolkningen – man väntar att nogot måste hända inom den närmaste 

tiden. Även hon hade hört att stämningen bland tyskarna skall vara dålig och mismodig.82                                                                                                              

I samme rapport forteller Hummel om de tyske soldatene i Lierne, som for det meste var 

«unga nyutbildade pojker», de får dårlige matforsyninger og må gå på bygda og kjøpe det de 

finner; tyskerne bekymrer seg over krigføringen mot Sovjetunionen og mot vesten og frykter 

at de vil tape krigen. Hummel svarer også på et forslag fra Legasjonen om at det skal 

utarbeides lister over kurerene og andre i dette nettverket som skal formidles til de som er 

involvert på norsk side. Dette går Hummel sterkt imot: «[--] jag anser upprättandet av sådana 

listor i Norge särdeles farligt, att de hälst bara böra finnas i chiffer och hos dom, som 

oundgängligen behöver dom.» Brevet avsluttes med at «Jag gläder mig åt det gynnsamma 

läget på krigs- och hemmafronterna, – måtte det bara fortsätta så bra!» 

Kombinasjonen av temaer i dette brevet finner jeg ganske typisk. Ofte avsluttes rapportene 

med en bemerkning om den generelle krigssituasjonen for øyeblikket, akkurat i dette brevet 

mener Hummel den gir grunn til optimisme. Andre ganger uttrykker han det motsatte.  

Høsten 1943 skrev Hummel til «Carl», den mest betrodde kontaktpersonen i Lierne, om 

planlegging av vinterens kurervirksomhet: «Vi måste nu planera litet hur vi skal ordna 

förbindelsen för vintern. [- -] Om Du skall vara hemma i vinter, så har du väl närmast till 

Johanna. Det är ju bara litet svårt för de båda där uppe att resa hit för ofta - det kan väcka 

uppseende.» Her henviser han til et svensk par som bor avsides like ved grensen. For å lage 

mindre oppsikt, bør også andre brukes: «Någon gång skulle väl Petter kunna resa – han kan 

väl simulera tandvärk, så att han kan resa ned hit.» Hummel tilføyer at om kontaktpersonen 

vil ha sendt over brevpost, bør den noen ganger bringes over grensen på en annen vei enn den 

vanligste «till den stugan där Du brukat hämta.»83 Dette er et eksempel på hvordan Hummel 

kunne anvende sin kjennskap til lokal befolkning og geografi for kurervirksomheten. 

Som nevnt ble det formidlet etterretningsrapporter fra TXU-agenter i Namsos og andre større 

steder. For eksempel om transporter med Nordlandsbanen av tyske tropper og strategisk 

materiell, transport av fanger fra Falstad til andre leirer, også av østeuropeiske krigsfanger. 84  

En gang kom rykter om at allierte styrker samler seg på Orknøyene for å forberede invasjon.85 

Senere var det rykter om at nazistiske myndigheter ville tvinge arbeiderne i Skorovass gruver 

                                                           
82 Brev fra Hummel, 08.06.1942 NHM 75 (Tobakk var vel dekkord for viktigere varer) 
83 Brev fra Hummel, 21.09.1943, NHM 75  
84 Falstad konsentrasjonsleir opprettet av tyskerne ved Levanger i et tidligere skolehjem. 

https://snl.no/Falstad_fangeleir Funnet 20.06.2018 
85 Brev fra Hummel, 17.10.1942, NHM 75 

https://snl.no/Falstad_fangeleir
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til arbeidstjeneste for jernbanebygging. Hvis dette skjedde, kunne grensedistriktene forvente 

mange nye flyktninger.86 Ett eksempel var en tolv siders rapport om militære forflytninger, 

politisk situasjon og rettsforfølgelser i Trøndelag med overgrep fra lokale forhørsledere.87 

Mesteparten av dette ble formidlet i 1943 og 1944. 

Siden kurervirksomheten var det viktigste i dette området, gir ikke Hummels materiale etter 

1940 så mye informasjon om at han involverte seg i flyktningtrafikk. De viktigste 

flyktningrutene gikk som nevnt utenom Gäddede, lenger nord i Hummels distrikt. (Se kapittel 

3.) Men de som kom og fikk medisinsk sjekk, ga også en mulighet for Hummel til førstehånds 

informasjon om nye arrestasjoner og trusler som førte til flukten. Spesielt nevner Hummel to 

jødiske kvinner fra Oslo som hadde kontakter med kommunistiske nettverk i Trøndelag som 

Rinnan hadde infiltrert.88 Overfor de to hadde Rinnan utgitt seg som kommunistisk 

motstandsleder og fikk sendt dem over som «negative agenter» til Hummel for å infiltrere 

kurerlinjene.89 Rinnan hadde fått kjennskap til Hummels navn og funksjon gjennom harde 

forhør med kurerer som var arrestert. Kvinnene selv var i god tro, de skulle gi beskjed til 

Hummel om «at han [Rinnan] hadde hatt en sambandslinje til den norske legasjonen i 

Stockholm, som dessverre var blitt avbrutt og som han ikke hadde mulighet for å 

gjenopprette. Derfor ville han ha hjelp til å opprette en ny linje.»90 Hummel gjennomskuet 

dette, og avviste kvinnene, de fikk bli i Sverige. Episoden bekreftet at under resten av krigen 

visste Hummel og Rinnan om hverandre. Derfor reiste ikke Hummel selv over grensen lenger, 

han skriver til en svensk lokal kontakt: «Jag vet ju at jag står på Gestapos svarta lista, så jag 

har all anledning till att räkna med att om tyska vakten får tag i mig åker jag åtminstone till 

Falstad.»91 Hummel var altså klar over farene ved virksomheten. – I ettertid er det påfallende 

at han ikke uttrykker noen bevissthet om den prekære situasjonen til jødene som folkegruppe 

under den tyske okkupasjonen.  

Imellom all konkret rapportering formidlet Hummel også opplevelsen av å delta i den store 

verdenshistorien. Etter reportasjer i svensk radio om D-dagen og de alliertes invasjon 6. juni 

1944 skrev han:  

                                                           
86 Brev fra Hummel til kontakt i Skorovatn, 06.10.1944, NHM 75  
87 Rapport fra «Egel» nøkkelperson i TXU-gruppen i Namsos, 04.08.1944, NHM 75 
88 Henry Rinnan: Aktiv og fryktet norsk Gestapo-agent i Trøndelag, fikk dødsstraff og ble henrettet i 1946. 
89 Uttrykket brukes bl. a. av Ulstein om personer som i god tro ble engasjert som provokatører av 

okkupasjonsmakten  
90 Ulsteins intervju NHM 16 s 9 (dette skjedde ved nyttårstider 1943) 
91 Hummel i brev til svensk kontakt 25.01.1944, NHM 75 
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I jumped of joy on the morning of the 6th [ - -] Jag har hängt i radion både natt og dag de sista dygnen – 

det är underligt att kunne följa med världshistorien på detta sätt från timme til timme – höra de stora 

koryfèernas röster och krigskorrespondenternas förstahandsskildringar på sjøn, till lands och i luften. 

Man har sannerligen ingen känsla av att man sitter isolerad i någon ödemark. Måtte nu allt bara gå lika 

bra i fortsättningen som hittills – så vi inte ska behöva se fram mot nya år av krig och elände.92   

Ettersom krigen trakk ut, ble det slitasje i Hummels samarbeid med lokale kontakter.  For 

eksempel var Hummel frustrert over at det kom så lite informasjon fra kontaktene i Lierne, 

mens de på sin side mente at det hendte lite som det var verdt å rapportere om, samtidig som 

de opplevde situasjonen som ganske spent. Hummel presiserte for «Carl» hva Pressekontoret 

var interessert i:  

Jag skulle vilja påpeka att det ju inte är militära saker Tisteln [dekknavn for Hedemann] är interesserad 

av – det tar han bara i förbifarten och vidarebefordrar till andra – nej, han vill veta allt «civilt», 

personsförhållanden, handel, näringar, nya lager och förordningar osv och inte bara en gång – utan 

fortlöpande. Trafikförhållanden, ransoneringsförhollanden, mat situationen – det finns ju faktiskt 

mycket att skriva om.93  

Frustrasjonen hans ble også formidlet til kontaktpersoner i Pressekontoret og blant svenske 

myndigheter. Vinteren 1945 får jeg inntrykk av at alle parter var avventende og regnet med at 

tyskerne snart vil trekke seg ut; forberedelser for tiden etter frigjøringen blir tydelige i 

korrespondansen. Allerede i juli 1944 kom en rapport fra en norsk kontakt om hvordan man 

planla gjeninnsettelse av ordførere og annen øvrighet som ble avsatt under krigen.94 Utover i 

april og mai 1945 var det forberedelser for gjenopprettelse av kommunikasjon over grensen, 

og av norsk lov og orden.  

Bidrag til gjenoppbygging og landssvikoppgjør                                                                        

Hummel bidro til gjenopprettelse av normale forhold for den norske befolkningen over 

grensen så snart kapitulasjonen var en realitet. For eksempel fikk han svenske myndigheter til 

å tillate at svenske telemontører kunne komme over grensen og sette i stand telefonnettet i 

Lierne i mai 1945. Han henvendte seg også til sin kontakt på Pressekontoret, som fortsatt er i 

Stockholm, for å få hjelp til å gjenopprette avtalen med norsk sykekasse om støtte for å starte 

opp igjen sin legepraksis for norske pasienter som begynte å komme over grensen så fort den 

ble åpnet.95 

I løpet av de to første årene etter krigen utarbeidet Hummel skriftlige oppsummeringer til 

norske og svenske myndigheter om sin virksomhet, hvor han særlig la vekt på å vise innsatsen 

                                                           
92 Hummel i følgebrev til Den norske legasjonen, med en rekke rapporter fra TXU, 08.06.1944 NHM 75 
93 Hummel i brev til «Carl» 02.11.1944 NHM 75 
94 Brev til Hummel, 08.08.1944 NHM 75 
95 Brev fra Hummel til pressekontoret, 25.07.1945 NHM 75 
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til lokale kontakter på begge sider av grensen.96 Han ble også bedt om å lage en redegjørelse 

til Sorenskriveren i Trondheim i forbindelse med landssvikoppgjøret mot Rinnan.97  

Følgende tabell oppsummerer kort hva Hummels innsats dreide seg om i ulike faser, slik hans 

skriftlige materiale viser det: 

Tid Historisk kontekst Hummels oppgaver 

Før 1940 Fascismen etablerer seg i Norden Politisk standpunkt, valgte å være distriktslege 

i avsides distrikt 

1940 Krig, kapitulasjon, okkupasjon Humanitær bistand, samarbeid med svensk 

militær etterretning, assistanse til norske 

militære styrker i tilbaketrekning og til sivile 

flyktninger i egenskap av tillitsmann for den 

norske Legasjonen i Stockholm 

19411945 Norge formelt okkupert, ingen 

fredsavtale, økende sivil motstand, 

økende illegalt arbeid 

Svensk-norsk kontaktmann til Den norske 

legasjon i Stockholm, organiserer 

kurervirksomhet, assistanse til flyktninger 

1945-1947 Gjenoppbygging, landssvik-

oppgjør 

Oppsummering av virksomheten for svenske 

og norske myndigheter, rapporter til bruk for 

landssvikoppgjøret, historiske tilbakeblikk i 

svenske og norske medier 

1972-1976 Den kalde krigen Historiske tilbakeblikk i svenske medier, 

informant til norsk krigshistorie 

 

Tabellen illustrerer at Hummels oppgaver hele tiden endret seg i takt med, og utgjorde hans 

svar på, den overordnete politiske og historiske situasjonen i Norden, ut fra hans engasjement.  

4.2 Hvorfor valgte Hummel å bidra?                    

Her er det naturlig å stille to spørsmål: Hvilken personlig betydning fikk det for ham å delta 

gjennom hele krigen? Kommer han med politiske begrunnelser for sitt engasjement? Disse to 

spørsmålene vil jeg analysere nærmere. 

Personlig betydning                                                                                                                      

Vi har sett at Hummel ofte begrunnet sin virksomhet med sitt personlige engasjement i 

korrespondansen sin med samarbeidspartnere og myndigheter. Han fikk også anerkjennelse 

fra dem for sitt engasjement. 

Ulstein beskriver Hummels personlige motivasjon på denne måten: «Hummel var en 

verdensborger, egentlig var det pussig at han slo seg ned i Gäddede». Ulstein tilføyer at han 

                                                           
96 Hummel: «Redogörelse för den svenske verksamheten och de svensk-norska förbindelsarna inom norske 

Stockholms-legationens underättelsessjänst via Frostviken, Jämtland» Til svenske myndigheter 30.08.1946 
97 Hummel: Brev til statsadvokaten i Trondheim 21.04.1946. Kopier av egne rapporter om Rinnan var vedlagt 
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kjenner flere godt utdannede, som velger det fremmede, vide, store; Hummel var blant dem 

som kunne velge fritt, han hadde ikke egen familie: «Det er jo romantikk i dette – det har med 

følelser, lynne og erfaringer å gjøre. Det kan være typisk for intellektuelle med sans for det 

opphavlige – noen bryter ut til frihet, som kan eller har råd til det».98 Hummel ble jo ikke 

forvist til Frostviken, men valgte aktivt å slå seg ned der. Som nevnt har disse 

grenseområdene blitt betraktet som eksotiske på sin måte, nettopp fordi de var så avsides, 

store av utstrekning og uveisomme. I et tilbakeblikk på sin virksomhet under krigen mer enn 

tjuefem år etter i et intervju i Sveriges Radio, uttalte Hummel at «Något storstadsbarn blev jag 

aldrig. Jag längtade alltid att komma ut på landet. [--] När jag senare under mina fortsatta 

studier behövde förbättra min studieekonomi nappade jag på allehanda förordnaden». Senere, 

etter deltakelsen på Hedin-ekspedisjonen kom Hummel med de samme prioriteringene: «jag 

hade ingen tvekan vart jag helst vill komma, jag vill vara i fjällen och i en natur och ödemark 

liknande den jag upplevt under mina år i Asiens fjäll och öknar». 99 Frostviken og området 

rundt sammenlikner han med fjell- og ørkenområder i Min-Shan fjellene og Drakanadalen i 

Østre Tibet, som var målområdet for Hummels egen ekspedisjon for Hedin i 1930. I brev til 

Alma Hedin fortalte Hummel at han skulle til skolebarnsundersøkelse ved Blåsjön, en stor 

innsjø nord i Frostviken, som han assosierer med «vårt Kuku-nor» en sjø han besøkte i 

Sentral-Asia. 100 Da hadde han nettopp startet opp som distriktslege i Gäddede. – En 

opplevelse av frihet i storslått natur var altså viktig for ham, begge deler ble ressurser som han 

kunne trekke fordeler av når den hemmelige virksomheten skulle utøves.  

Å søke mening i oppgavene som han påtok seg under krigen, ble viktig. Hummel understreket 

dette som en stor personlig gevinst i sine oppsummeringer til medarbeidere og myndigheter 

ved krigens slutt og senere. Hans opplevelse av å arbeide i et fellesskap med andre 

motstandsfolk for felles mål, var en viktig del av dette. En knapp uke før fredsslutningen 

avslutter Hummel slik til «Egel», nøkkelpersonen i TXU i Namsos:  

«Sen tror jag inte att jag hade något mer på hjärtat. Annat än att uttrycka min glädje över att segerns och 

befrielsens dag för Norge nu äntligen står för dörren. Det är för mig en stor tillfredsställelse, att jag 

blivit förunnad att under de 5 långa åren – från stridens första dag den 9 april – att stå på post vid 

Norges gräns och fylla min uppgift som en liten, liten kugge i det stora maskineriet. Roligast var det de 

första åren, då det var farligt, och målet var så långt borta!»101 

                                                           
98 Mitt intervju med Ragnar Ulstein, 08.03.2016 
99 «Krigsåren i Jämtland. Doktor Hummel berättar». Intervju ved Paul Björk, Sveriges Radio 03.02.1972 Utskrift 

ved Olle Eriksson I: «Årskrönika för Frostvikens Hembygdsförening 2013 & 2014» Östersund: Daus Tryckeri 

2015 (Lyttet til CD på Nasjonalbiblioteket, februar 2018) 
100 Brev til Alma Hedin fra Gäddede, 27.10.1932 Svensk Riksarkiv Vol 530 
101 Hummel, avsluttende kommentar i brev til «Egel», 02.05.1945, NHM 75  
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Deltakelsen i motstandsarbeidet bekreftet for Hummel at han hadde en viktig rolle i et stort, 

kjempende fellesskap som måtte mestre dramatiske utfordringer med livet som innsats. Dette 

bekreftet at han kjempet på den rette siden, sammen med dem som delte hans politiske 

engasjement, dette ga mening i seg selv. Han understreker at det var mest tilfredsstillende å 

være den lille delen av det store maskineriet når det ga størst personlig risiko.  

Agenten «Egel» bekrefter Hummels gode innsats for fellesskapet og gir ham anerkjennelse 

for den i et tilbakeblikk i 1976: Han var slått av «at virksomheten i Namdalen av forskjellige 

grunner hadde fått et noe spesielt tilsnitt», og skriver videre: «Grunnen til dette var nok at 

virksomheten var så solid forankret i Sverige. Og her var du den sentrale personen»102. «Egel» 

understreker også kontinuiteten i arbeidet i Namdalen: Fordi det ikke ble tapt noen personer i 

kurernettverket (gjennom arrestasjoner etc) og med den erfaringen de etter hvert bygget opp, 

kunne motstandsarbeidet fortsette innen den samme gruppen og utvikle seg gjennom alle de 

fem årene.  

Da freden kom, kunne også viktige samarbeidspartnere avsløre sin identitet og takke, for 

eksempel «Anitra», en nøkkelperson for etterretning i Trondheim inntil TXU nettverket ble 

revet opp av Rinnans folk i 1943. Han skriver allerede 8. mai 1945 fra sitt oppholdssted som 

flyktning i Sverige: «Det er vår dag i dag [--] Derfor skriver jeg [--] Jeg vilde bare hilse med 

takk for alt det du var for oss og alt du gjorde for oss, et edelt og strålende menneske. Din 

optimisme og ditt mot var gaver som løftet oss framover og gav oss drivkraft ofte når det så 

mørkt ut». 103 

I et oppsummerende brev til Hedemann i juni 1945 har Hummel en kort refleksjon over 

samarbeidet: «Jag är glad jag fick tillfälle att göra mitt arbete till slut – det har nog haft sin 

stora betydelse genom att ge mer mening åt livet. Lev väl – och tack för god vänskap och 

alltid friktionsfritt och eneståande gott samarbete!».104 En del av korrespondansen dem 

imellom, særlig i 1944, viser at samarbeidet slett ikke var friksjonsfritt, men preget av stress 

og slitasje. Men under fredssommeren 1945 var det vel tid for forsoning og avslutning av 

samarbeidet. – Takken fra Hedemann i Stockholm er også kort: «Ellers vil jeg igjen på mine 

egne og alle nordmenns vegne få takke deg for alt det du i disse vanskelige årene har gjort for 

                                                           
102 «Egel», 1976, s. 3-4 NHM 75 
103 «Anitra» brev til Hummel fra Ramlösa, 08.05.1945 NMH 75 
104 Hummel til Hedemann, 20.06.1945 NHM 75  
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oss. Takk skal du ha. På gjensyn så fort som mulig.»105 – Slike uttrykk for anerkjennelse var 

viktige for Hummel, og han tok vare på dem. 

Å utsette seg for risiko ser ut til å ha vært en viktig personlig belønning i seg selv for 

Hummel, han uttalte jo at den hemmelige virksomheten var mest givende de første årene, da 

det var mest farlig og målet var langt borte. En risiko han valgte bevisst, var å handle etter sin 

overbevisning, selv om engasjementet kunne føre til konflikt med svensk lov. Allerede våren 

1940 gjorde Hummel slike erfaringer. En kveld i slutten av mai sendte han et brev til 

borgermesteren i Östersund fra arresten der i byen og fortalte: «Jag är anhållen för 

spioneri!»106 Mens han deltok på et legeforeningsmøte i Östersund ble han arrestert av 

statspolitiet (Säpo) under mistanke om bestikkelse og spionasje til fordel for britisk 

etterretning.107  Fra arresten får Hummel raskt mulighet til å gi beskjed til sine nærmeste og 

mobilisere sitt nettverk blant sivile og militære svenske myndigheter. Det siste fører til at han 

blir satt fri fra «detta Sinkabirum» og kunne vende tilbake til kollegene samme kvelden. 

Episoden beskrives i et brev til major Petersén, etterretningssjefen i C-byrån, som han tiltaler 

som «Broder», dagen etter: 

Åter iklädd min butterfly (halsdukar duga alltför bra till en liten strypningsaktion, för att lämpa sig som 

cellklädsel), med min nya vårhatt på svaj, handskarna i hand och något av ett segraleende på läpparna 

seglade jag så ut i den ljusa vårnatten! På Standard [hotell] satt hele läkarklubben vid kaffet efter en god 

supé. Man hade diskuteret alle tänkbara anledningar till mitt omhändertagende, bara inte den rätta! Du 

kan skriva upp att ‘‘en annan’’ gjorde bejublad entré! Och inför ett andäktigt auditorium mässade jag så 

över temat: en cellfånge berättar, medan jag lät mig supén numro två [Hummel fikk også middag i 

arresten!] väl smake och avnjöt en välförtjent ‘‘hela’’.108  

Denne episoden fører til at han forsøker å gardere seg juridisk. Kan det også sies at han 

garderer seg sosialt? Et eksempel er tonen i brevet til sjefen i C-byrån, primært for å takke 

ham for at han ble løslatt så fort. Majoren svarer at det ble gitt beskjed til lokalt politi om å 

framføre en takk for «att Doktorn, särskilt i fråga om handhavandet av flyktingar från Norge, 

gjort en ytterst värdefull insats, och att han på ett mycket osjälviskt sätt ställt sig till de civila 

och militära myndighetarnas förfogande».109 Hummel tilføyde et stort «nej!» i margen på 

brevet, takken kom nok aldri fram. Hummel spilte på personlige relasjoner, med medlemskap 

i nettverk for innflytelsesrike personer, hvor man tiltalte hverandre uformelt, samtidig som 

                                                           
105 Hedemann, brev til Hummel 29.05.1945 NHM 75 
106 Hummel, brev til Borgmästare Wikström, 30.05.1940 NHM 75 
107 Hummel utreder dette i et brev til en overordnet (major Petersén) i svensk militær etterretning 31.05.1940, 

hans oppdragsgiver for dette feltet under hele krigen. Her er det en håndskrevet etterskrift, antakelig fra mange år 

senere, hvor Hummel detaljerer denne saken. 
108 Hummel i brevet til Petersén, 31.05.1940 NHM 75 
109 Brev fra Petersén, C-byrån. Han formidler igjen anerkjennelse fra Adlercreutz, sjef for svensk militær 

etterretning i Generalstaben. 02.06.1940 NHM 75  
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man holdt på formene. Risikoen som Hummel tar, og utfordringene han løser, men også 

gleden ved å fortelle om dette i godt lag, synes å være ytterst stimulerende for ham.  

Da Hummel høsten 1941 ble spurt av Den norske legasjonens pressekontor i Stockholm om å 

hjelpe til i kurertrafikken, var svaret at han først «ville undersøke hvilke konsekvenser dette 

hadde for meg».110 Hummel oppsøkte en kjent forsvarsadvokat, Hugo Lindberg, som han 

visste «var på den rette siden i politikken». Advokaten konkluderte med at ut fra svensk lov 

var det klart ulovlig å utføre dette arbeidet. «Men jeg besluttet å gjøre det i alle fall», legger 

Hummel til. 111 Han sikret seg at Lindberg kunne være hans forsvarer om han ble stilt for 

retten. I ettertid understreker Hummel også at han ikke ville være mistenkt for:  

[-] att ha arbetat utan hänsyn till mitt eget land eller för egen vinnings skull. Jag hade nämligen två 

principer i mitt arbete i underrättelsesetjänsten 1) jag begärde – och fick av Hedemann – rätt att läsa 

varje ord, som gick genom mina händer, för att kunne kontrollera, att ingenting vidarebefordrades 

genom mig, som kunde innbära spionage mot mitt eget land […] – och 2) jag ansåg det som min rätt 

och enkla plikt, att omkostnaderna för mitt eget arbete i möjligaste grad skulle bäras av mig själv.112 

Hummel valgte altså å handle etter sin overbevisning, selv om dette kunne føre til konflikt 

med svensk lov. Men samtidig forsøkte han å gardere seg som embetsmann i forhold til loven 

og forlangte fullt innsyn og kontroll med hva som ble formidlet gjennom ham begge veier 

over grensen.  

I juni 1942 ble Hummel igjen gjenstand for mistanker om spionasje, denne gangen av norske 

motstandsfolk. En kodemelding fra TXU-agenten «Tufs», beregnet på Den norske legasjonen, 

kom i hans hender, med spørsmål om hvorvidt han spionerte for tyskerne. Meldingen viste til 

Hummels tette samarbeid med Hedin i 1930-årene, og TXU trakk derfor slutningen at 

Hummel også kunne ha nazistiske sympatier. Hummel dekodet meldingen slik, på (nesten) 

norsk for ikke å avsløre sin identitet:  

En av våre forbindelseledd, nermest tilknyttet oss har nettopp fortalt en av våre representanter at den 

første på (nu chiffer): svensk side / lege i Gäddede?) er tysk spion etter alle svenske uttalelser (chiffret 

slut) Undersøk dette omgående og la oss få vite resultatet strax under mrk113  

Hummel svarer Tufs slik:  

                                                           
110 Ulsteins intervju NHM 16, s. 28 
111 Barstad i «Norsk motstand fra svensk grunn» I: Ekman og Grimnes 1991, nevner at kurertjeneste ble 

kategorisert som spionasje av svenske myndigheter fram til 1942, med straff på opptil to års fengsel. Deretter ble 

det kategorisert som ulovlig etterretningsvirksomhet, med mildere straff s 235 
112 Hummel i brev til statsadvokaten, Trondheim, opplysninger i forbindelse med Rinnansaken, 21.04.1946 

NHM 75 
113 Hummels håndskrift, udatert. Hummels parenteser NHM 75. 
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Om du kände mig bara en liten smula, så hade Du inte heller skrivit att jag efter alla uttalelser er tysk 

spion – jag har inte på länge skrattat så gott, som när jag dechiffrerade den satsen om mig själv! Jag har 

– som du ber – ‘undersökt saken strax’ och låter dig ‘veta reslultatet omgående’: falskt rykte!114  

Det beste beviset for dette, hevdet han, var at Tufs fortsatt var i live: om Hummel hadde vært 

Gestapo-agent, hadde Tufs for lenge siden stått foran en eksekusjonspelotong. Tufs meldte 

omgående tilbake med en unnskyldning: «Jeg beklager dypt at jeg lot meg narre av ryktene 

om din spionvirksomhet», han begrunnet sin melding ved å understreke at varsling om slike 

mistanker var jo hans plikt, «[-] ikke minst overfor saken», og tilføyde at Gestapo benyttet seg 

nå av alle mulige metoder og tenkte langsiktig.115 Etter denne episoden så Hummel at han 

kom i livsfare hvis han kom over på norsk side av grensen dersom kurernettverket ble revet 

opp og identiteten hans ble kjent. For ham ble dette bekreftet av møtet litt senere med de to 

jødiske kvinnene som viste seg å være sendt over fra Rinnan som «negative agenter» (se 4.1). 

Deretter krysset han ikke grensen før krigen var over. 

For å oppsummere: De personlige utfordringene som Hummel utsatte seg for, må ha vært en 

viktig begrunnelse for ham for å engasjere seg i kurervirksomheten. Det ga selve livet hans 

mening og spenning, særlig i begynnelsen da det var som farligst. Å ta personlig risiko ble en 

utfordring i seg selv. Han valgte også å handle på tvers av svensk lovgivning når det var i 

samsvar med hans overbevisning, men også å gardere seg i samråd med en svensk jurist som 

delte hans egen politiske innstilling. Den personlige friheten han hadde valgt, ble en viktig 

forutsetning for å ta disse utfordringene. Anerkjennelsen han fikk fra medarbeidere og 

myndigheter ble en viktig belønning.116 

Politiske begrunnelser                                                                                                                      

Den hemmelige virksomheten ga altså Hummel stor personlig gevinst. Kommer Hummel med 

politiske begrunnelser for sin deltakelse? Når han ser tilbake på sin krigsinnsats over tjue år 

etter, begrunner han det slik i Sveriges Radio: «Jag har alltid varit antinazist. När det tyska 

anfallet skedde på Danmark och Norge, blev det för mig en självklar sak att göra vad jag 

kunde för befolkningen och Norges frihetskamp». Han tilføyer videre: «Under de fem 

krigsåren blev detta arbete för mig det som verkligen gjorde livet värt att leva. På så vis kunde 

jag dra mitt strå till stacken.»117 Hummel uttaler seg på liknende vis i intervjuet med Ulstein et 

                                                           
114 Hummel, brev til Tufs 17.07.1942. NHM 75. Dette brevet fikk Hummel noen til å skrive om til norsk for å 

verne sin identitet. 
115 Brev fra Tufs 09.08.1942 NHM 75 
116 Clayhills Hedemann nevner at Hummel mottok St. Olavs orden av norske myndigheter etter krigen. 
117 Intervju med Paul Björk, Sveriges Radio 03.02.1972, lyttet til på Nasjonalbiblioteket, Oslo mars 2018. 

Utskrift av dette i Årbok för Frostvikens hembygdsförening2014. 
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par år etter. Jeg ser dette som hans programerklæring. Han uttalte klart og tydelig sitt politiske 

standpunkt, og viste til det som en selvsagt begrunnelse for å delta i Norges kamp for frihet og 

støtte befolkningen. Humanitær støtte har vi sett at han særlig var involvert i under den første 

delen av krigen; hans deltakelse i motstandsbevegelsens kamp gjennom støtte til 

kurervirksomheten startet som nevnt senere. Uttrykket om å dra sitt strå til stakken, eller, som 

vi har sett andre steder, å være en liten kule i et stort maskineri, betyr vel at han ser sin egen 

innsats som et lite ledd i et stort fellesskap som kjemper for friheten. Hans antinazistiske 

standpunkt ser for ham ut til å anspore til handling, til å ta de mulighetene han får for å vise 

sitt engasjement på denne måten. Det kan også synes som at hans erklærte antinazisme blir 

opplevd som et kall, et brennende engasjement som han følger opp gjennom handling, på 

tross av egen risiko og med personlige omkostninger.    

Anvender Hummel andre begreper for å utdype hva han mener med at han er antinazist og 

hva konsekvensene av dette standpunktet innebærer for ham? For eksempel i redegjørelsen til 

riksadvokaten i 1946, viser han til at hans engasjement i kurervirksomheten ga han mulighet 

til å fortsette i «striden for gemensamma interessen». Her tar han for gitt at 

motstandsbevegelsen har en felles interesse i å bekjempe nazismen. Slik har vi sett at han 

også blir forstått av samarbeidspartnere: Når for eksempel «Anitra» takker ham for at han 

viste optimisme og mot når det så mørkt ut under kampen, motiverte dette til felles innstas på 

tross av motgangen. Vi har også sett at en annen agent, «Tufs», refererer til innsats for et 

felles mål, «ikke minst overfor saken». Den felles saken blir tatt for gitt av de fleste andre som 

var involvert i samarbeidet. – Innsatsen konkretiseres også overfor definerte fiendebilder. På 

lokalt hold identifiserte Hummel sine klare motstandere, den lokale lensmannen og tolleren, 

som begge var tyskvennlige, og generelt svensk sivil overvåkning, som han kalte «Svestapo». 

Når man har definert klare fiendebilder, er det også enklere å arbeide sammen for den gode 

sak. 

Hummel snakket også mer spesifikt om at dette å tjene den store saken i fellesskap «[–] skulle 

bidraga til ett gott förhållande mellan brödrafolken».118 Han understreket dette i et tidligere 

brev til den norske legasjonen, hvor han bekreftet «[–] sin hänsynslösa anslutning til dem, 

som leva och arbeta för ett fritt Norden».119 Det kan virke som han her også ser for seg et mer 

samstemt Norden, hvor grensene mellom de ulike nordiske landene ikke ble så viktige. Jeg 

                                                           
118 Hummel, kort note til «Carl» 01.05.1944 NHM 75 
119 Hummel, brev til legasjonen 21.07.1942 NHM 75 
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skal senere komme mer inn på at dette var et uttalt mål for enkelte svenske antinazistiske 

grupperinger, se kapittel 5.  

Hva kan vi konkludere om Hummels politiske og ideologiske begrunnelser? Jeg hadde 

forventet å finne mer om dette i hans skriftlige materiale, først i rapportmaterialet fra dag til 

dag som han utarbeidet under krigen, men kanskje enda tydeligere i de refleksjonene han 

gjorde seg i ettertid, både rett etter krigen, men også mer enn tjue år etterpå. Etter å ha studert 

dette materialet grundig, finner jeg det mest påfallende at Hummel ikke kommer med så 

mange eksplisitte begrunnelser i ord for sitt ideologiske og politiske engasjement. Han 

diskuterer aldri, så vidt jeg kan se, hva nazismen står for og hvilke verdier ved den som han 

vil bekjempe. Han kan som nevnt komme med korte, generelle uttalelser som å kjempe for 

felles sak som alltid er nært knyttet til den konkrete virksomheten som han rapporterer om. 

Gjennom disse korte uttalelsene viser han imidlertid ikke bare sin personlige tilfredsstillelse 

ved å møte utfordringene og farene ved arbeidet, men han får også vist sitt brennende 

politiske engasjement på en måte som blir forstått av samarbeidspartnere og myndigheter. På 

denne måten får han også vist at han ser på sin innsats som et kall, som også gir ham store 

personlige omkostninger. Hummel setter ord på at engasjementet er knyttet til samarbeid og 

fellesskap i kamp mot en felles fiende, hvor det som nevnt også oppstår bestemte fiendebilder 

som kan deles av de som kjemper på samme side, og dermed forener deres felles innsats. Det 

endelige målet som han indikerer, er et fritt og demokratisk Norden, som kanskje kunne bli 

mer politisk og sosialt samstemt over landegrensene enn det var før krigen. Han går imidlertid 

ikke konkret inn på hva denne målsettingen vil innebære.  

Disse konklusjonene fører til to nye spørsmål, for det første om vi kan forklare Hummels 

manglende begrunnelser ved å se nærmere på relasjonene og den felles forståelsen som hans 

konkrete virksomhet foregikk innenfor. For det andre kan vi forsøke å forstå Hummels 

sparsomme politiske utsagn i forhold til diskursen i svensk antinazistisk opinion under krigen, 

vi vet at han relaterte seg til noen av opinionsbærerne. Gir han noen ledetråder til hvor hans 

utsagn kan plasseres i forhold til denne opinionen? Det første spørsmålet vil jeg reflektere 

over her, det andre drøfter jeg i kapittel 5.  

Analyser og refleksjoner                                                                                                             

For å forstå Hummels virksomhet og begrunnelser, både de han kommer med, og de jeg ikke 

finner men hadde forventet, kan vi gå tilbake til de metodiske tilnærmingene som er skissert i 

kapittel 3 og stille tre spørsmål. Utgangspunktet er at disse spørsmålene vil indikere en fag-

overgripende tilnærming, slik Fairclough definerer det: Hvordan kan hans ytringer forståes i 
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et perspektiv fra kritisk diskursanalyse? Dette vil jeg drøfte mest utførlig. I tillegg, for å 

utdype forståelsen vil jeg også komme inn på to andre spørsmål: Kan Hummel og hans 

virksomhet forstås i et aktørperspektiv? Kan Hummels ytringer forståes som bidrag til 

mytedannelsen om krigen?  

Spesielt to diskursive felt peker seg ut for å forstå Hummels etterlatte materiale. Det første 

gjelder rapportene under krigen fra Hummel til samarbeidspartnere og myndigheter og tilsvar 

fra dem, skrevet nesten samtidig med hendelsene de beretter om. Det andre feltet gjelder 

erindringer om krigen i ettertid, skrevet av Hummel til adressater som også bekrefter 

meningen med hans ytringer. De første årene etter krigen var dette som nevnt rapporter til 

norske myndigheter i forbindelse med landssvikoppgjøret, og til svenske myndigheter for å 

framheve innsatsen fra svenske lokale deltakere i kurervirksomheten. Senere kom tilbakeblikk 

fra krigen som ble bidrag til kunnskap om krigen for offentlig opinion. 

Diskursfeltet som Hummel engasjerte seg i under den første delen av krigen oppsto i en totalt 

uventet, truende og kaotisk situasjon. Deltakerne i dette feltet hadde svært få muligheter for å 

kunne anvende holdepunkter fra strukturer de var vant til, det vil si normer og forventninger 

innen de sosiale nettverkene som de til daglig hadde rettet seg etter. Imidlertid har vi sett at 

Hummel kunne bruke sin vante rolle som distriktslege som dekke over den hemmelige 

virksomheten han påtok seg. Lokale medarbeidere kunne på samme måte agere under dekke 

av sine ordinære roller i lokalsamfunnet for å utvikle sin deltakelse i motstandsarbeidet. I ly 

av disse vante rollene ble diskursfeltet for den hemmelige virksomheten utviklet. 

Oppdragsgivere fra sentralt hold hadde makt til å definere premissene for å bygge opp de nye 

diskursive praksisene som måtte til innen etterretning, flyktningmottak, nødhjelp og etter 

hvert kurervirksomhet. Imidlertid kunne de nye praksisene til dels basere seg på regler og 

tradisjoner som var utviklet tidligere. Blant annet kunne Hummel basere seg på erfaringer fra 

Røde Kors for nødhjelp. Etter hvert som oppdragene meldte seg, fikk han også oversikt over 

diskursiv praksis i militær etterretning, og kunne rette seg etter normer og regler som har 

lange tradisjoner i krigføring. Det vises for eksempel i hans følgebrev til TXU-rapporter til 

norske militære eksilmyndigheter. Når samarbeidet med pressekontoret ved Den norske 

legasjon kom i gang fra 1941, ble det etter hvert etablert et fastere grunnlag for en mer 

rutinepreget diskursiv praksis. For eksempel kunne han minne om denne praksisen i brevet til 

agenten «Carl» hvor han presiserer hvilke hendelser Pressekontoret vil ha informasjon om, (se 

side 22). Gjennom slike påminnelser fikk han forsterket grunnlaget for felles forståelse av 
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oppgavene, men også for sin egen posisjon som den som kunne gi direktiver for hvordan de 

skulle utføres. 

Det ser ut til at under hele krigen ble det utviklet en diskursiv praksis som i hovedsak dreide 

seg om å rapportere fra planlegging eller gjennomføring av praktiske og situasjonsbestemte 

oppgaver. Det ble tatt for gitt at disse oppgavene utgjorde små bidrag til den store 

motstandskampen «på den rette siden». Men hva som var den rette siden ble ikke diskutert 

blant de som var involvert, det ble kanskje heller et uttrykk for en symbolsk talemåte for å 

illustrere et skjebnefellesskap? Iblant har vi sett at Hummel kunne ta med små 

sidebemerkninger i sine rapporter som bekrefter det overordnete målet (eller det overordnete 

verdisettet) som avspeiles i den diskursive praksisen, for eksempel når han og partnere viser 

til kamp for felles sak. Men denne situasjonsbestemte praksisen ga ikke rom for ytterligere 

refleksjoner over de ideologiske begrunnelsene for kampen. – En slik mulighet kom imidlertid 

etter frigjøringen. Rapportene som Hummel utarbeidet de første årene etterpå åpnet for 

gjensidig bekreftelse av det store felles målet for virksomheten. Da kunne partene utveksle 

mer omfattende informasjoner over hva de hadde deltatt i. 

I sine tilbakeblikk på 70-tallet, ved intervjuet i Sveriges Radio og som informant til Ulstein, 

kunne Hummel gjenta sin programerklæring om at han alltid hadde vært antinazist, men 

fortsatt uten å begrunne det mer. For å forstå dette må vi igjen se nærmere på hvilken 

diskursiv praksis disse tilbakeblikkene foregår innenfor. I Sveriges Radio ble han intervjuet av 

en journalist, Paul Björk, som under krigen arbeidet i Östersund. Der samarbeidet han tett 

med Hummel om å legge til rette for kurervirksomheten på svensk side, spesielt for trafikken 

mellom grensen i Frostviken og Stockholm. De kjente hverandre, stolte på hverandre, og 

visste godt at de sto på samme side rent politisk. Ragnar Ulstein er jo heller ingen 

hvemsomhelst i norsk motstandsarbeid,120 han fikk vite om Hummel gjennom andre 

informanter med personlige erfaringer fra motstandsarbeidet i Trøndelag som har bidratt til 

kunnskapsgrunnlaget i hans verk om «Svensketrafikken».121 Derfor var det også her selvsagt 

for dem at de hadde kjempet på samme side under krigen. – I begge tilfeller hadde ingen av 

partene behov for mer spesifikke diskusjoner om hva deres antinazistiske standpunkter 

innebar. Dette er også relatert til formålet for begge disse diskursive praksisene: opplysning til 

allmennheten om hvordan motstand mot nazismen hadde foregått under krigen.  

                                                           
120 Se Gunnar Myklebusts biografi: Ragnar Ulstein i krig og fred. Oslo: Samlaget 2017 
121 Under mitt intervju med Ulstein ga han meg en liste over andre informanter fra Trøndelag som han hadde 

møtt, og som hadde nevnt Hummel 
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Hvilken forståelse av Hummels kildemateriale gir denne diskursanalytiske tilnærmingen? Den 

hjelper oss ikke til å finne noen mer eksplisitte ideologiske begrunnelser for Hummels 

engasjement. I stedet mener jeg at denne tilnærmingen gir en god forståelse av hvorfor 

Hummels bidrag var en del av diskursive praksiser som var relatert til konkret 

motstandsarbeid, hvor formålet ble tatt for gitt for alle impliserte, der og da. Innsatsen skulle 

ikke problematisere ideologisk målsetting for den hemmelige virksomheten, og var heller ikke 

involvert i politisk (ideologisk) maktkamp om planlegging av etterkrigstiden, basert på 

erfaringene under okkupasjonen.122 Hummel bidro altså innen diskursive praksiser hvor 

normen var å følge opp antinazistiske ideer i praktisk handling, hans anliggende var ikke å 

sette spørsmål ved ideene, eller å drøfte ideenes innhold.  

Som kontrast til den diskursive praksisen Hummel gikk inn i ved sin hemmelige virksomhet, 

kan det være interessant å nevne forskningspraksisen han forholdt seg til under samarbeidet 

med Hedin. Midt under krigen har Hedin fortsatt forventninger om at Hummel skal bidra til 

hans vitenskapelige arbeid og etterlyser en reiseskildring til et samlet verk om ekspedisjonen 

som Hummel deltok i på 1930-tallet.123 Men i 1943 var ikke dette noe som Hummel kunne 

følge opp – han og Hedin befant seg på forskjellige kloder når det gjaldt diskursive praksiser 

under krigen. Noen måneder etter fredsslutningen, under en middag hos Hedin, forteller 

Hummel om sin virksomhet under krigen til Hedin, som uttrykker vemmelse og irritasjon 

over dette i sin dagbok. 124 Én person kan altså delta i diskursive praksiser som er i konflikt og 

med stor avstand til hverandre, både ideologisk og praktisk. 

Mitt andre analysespørsmål dreier seg om historiske tilnærminger for å forstå Hummels 

antinazisme gjennom handling. Som nevnt i kapittel 2 etterlyser Åmark et aktørperspektiv 

med mer fokus på aktørene og deres motiv for handling. Åmark framhever denne 

historieforståelsen i motsetning til en mer strukturorientert forståelse.125 Det vil si en 

forståelse som er basert på at det utelukkende er samfunnets institusjoner som betinger hva 

aktørene gjør; strukturene utgjøres av lover og regelverk, byråkratiske organisasjoner og 

tradisjoner (altså byråkratiske diskursive felt). Han tilføyer imidlertid at det innen slike 

strukturer alltid vil finnes et handlingsrom for at engasjerte personer (og grupper) kan 

                                                           
122 Ved Den norske legasjon var imidlertid mange opptatt av å legge politiske premisser for etterkrigstiden, se 

Alf Skjeseth: Nordens Casablanca: nordmenn i Stockholm under krigen. Oslo: Spartacus 2018 
123 Hedinstiftelsens arkiv, vol 529, 18.10.1943 
124 Referert av Odelberg 2012, s. 573–574: «Han är en boren detektiv och har under alla krigsåren fungerat som 

en förmedlare av norska flyktingar till Sverige. Att han aldrig råkat fast visar hans smartness. Jag finner detta 

yrke, liksom spionens, föga tilltalande».124 På tross av dette besto vennskapet dem imellom. 
125 Åmark 2016 s. 31-32 
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overskride strukturenes makt.126 Personene forhandler seg fram til et handlingsrom mellom 

(mer eller mindre) faste strukturer på den ene siden, og sin egen motivasjon for å handle i 

samsvar med sin egen politiske overbevisning. Ideen om dialektikken mellom egen 

motivasjon og eksterne strukturer mener Åmark kommer fra samfunnsvitenskapene.127 

Hummel som aktør i en hemmelig virksomhet passer godt inn i dette perspektivet. Han er et 

godt eksempel på en person som har vært opptatt av å sikre seg et handlingsrom innen 

eksterne strukturer, for eksempel at han som distriktslege ryddet seg plass til en omfattende 

hemmelig virksomhet på siden av og under dekke av sin offentlige stilling. Som engasjert 

antinazist valgte han å gå ut over begrensningene som for eksempel ble lagt av svensk 

nøytralitetspolitikk. Dermed ble han også med på å skape en ny forståelse av virkeligheten, 

som ble delt av stadig flere i Sverige og som etter hvert påvirket den offisielle 

nøytralitetspolitikken.   

Tilbakeblikk på krigen beregnet på offentligheten viser også til en annen tilnærming: Å 

betrakte krigen som historie og tradisjon. Anne Eriksen peker på at de fem krigsårene i Norge 

har fått en sterk symbolbetydning i ettertid. Begrepet «under krigen» blir ikke bare en 

tidsbestemt epoke, men står også for en historisk tradisjon: Beretningene om hva som hendte 

under krigen blir til levende fortellinger lenge etterpå.128 Minnene kan gjenopplives og utløses 

i bestemte sammenhenger. Et tilbakeblikk etter tjuefem år kan være en slik hendelse, 

Hummels erindringer kan være et bidrag til slike historiske tradisjoner. Jeg antar at 

betydningen av utsagnet «jeg har alltid vært antinazist» også vil bli tatt for gitt innen en slik 

kollektivtradisjon. Slike tradisjoner bygger også lett opp om stereotypier: Enten var man på 

«den rette siden», eller det stikk motsatte. Mellomstandpunkter har en tendens til å forsvinne. 

I likhet med Eriksen nevner Grimnes i et tilbakeblikk på forestillingene om krigen, at folk 

som sto på på «den rette siden» ble en gruppe som etter hvert utgjorde hele nasjonen, mens de 

andre ble enkeltindivider som meldte seg ut av det nasjonale; de hørte ikke til, dermed kunne 

man også bevare ideen eller myten om en nasjon som sto sammen.129  

Norsk motstandsbevegelse var den store saken Hummel ville tjene. Eriksen nevner 

forestillingen om motstandsbevegelsen som et nasjonalmonument med en iboende vekstkraft 

som får mytologisk tyngde. Når mytologiske forestillinger blir assosiert med 

                                                           
126 Åmark s. 32 
127 Åmark s. 30 (Se for eksempel Berger og Luckmanns «Den samfunnskapte virkelighet», den nevnes ikke 

eksplisitt av Åmark) 
128 Anne Eriksen: Det var noe annet under krigen. 2. verdenskrig i norsk kollektivtradisjon. Oslo: Pax 1995 s. 10 
129 Grimnes, I Ekman og Edling 1997, s. 140–141 
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motstandsbevegelsen, hevder Eriksen at dette fører til at bevegelsen heller ikke trenger noen 

bestemt forklaring, den blir tatt for gitt og blir også avpolitisert.130 I samsvar med dette, kan vi 

da si at Hummels innsats bidrar til et nasjonalt norsk monument?  Mye kan tyde på det, 

spesielt hans erindringer som ble formidlet til et stort publikum på 1970-tallet. Kan det også 

sies at han sto for en «avpolitisert antinazisme»? Eriksen nevner at en framtredende myte om 

krigen blir forestillingen om en kamp mellom «de gode» og «de onde»: Ikke at ett politisk syn 

seiret over et annet, men at bestemte moralske vurderinger ble dominerende.131 Mange av 

Hummels uttalelser kan også forståes som at han valgte sin motstandskamp ut fra en moralsk 

og humanistisk overbevisning som kan synes fjernt fra politiske betraktninger. Det kan dreie 

seg om at han som et medmenneske opplever en plikt til å bistå mennesker i nød, mye av den 

nødhjelpen han organiserer over grensen i 1940 kan tyde på en slik holdning. 

I etterkant av krigen har det i økende grad vært stilt spørsmål om hvem som skrev 

krigshistorien, om hvordan krigen ble tolket, hva som ble lagt vekt på og hva som ble utelatt. 

Blant andre Synne Corell spør hvem som har hatt definisjonsmakt i historieskrivningen i ulike 

faser etterpå, det som ofte benevnes hegemonisk historieskrivning. 132 Både Corell og Eriksen 

sier at enda på den tiden hvor Hummel kom med sine tilbakeblikk, var det de som selv deltok 

i krigen og ble representanter for seierherrene som slapp til.133 Det ble lagt vekt på krigens 

handlinger og hendelser, sett fra de som deltok på den rette siden, det som de syntes var 

viktig. Senere forskning har undersøkt hva en slik tilnærming har oversett. Ikke minst gjelder 

dette jødenes prekære situasjon.134 Hummels fortellinger om hva han deltok i under krigen, er 

et eksempel på dette. De to jødiske kvinnene som Hummel omtaler, blir bare nevnt som 

eksempler på «negative agenter» for Rinnan. Dette blir bare en interessant historie i seg selv, 

uten nærmere refleksjoner over Holocaust.  

Kort oppsummert: I dette kapitlet har jeg forsøkt å vise hva Hummels engasjement innebar av 

konkret handling, hvordan han begrunnet dette, og hva slags diskursive praksiser denne 

innsatsen ble en del av. Dette var ikke diskurser som la opp til ideologiske eller politiske 

brytninger i skrift og tale, i stedet ble det tatt for gitt at man sto sammen og kjempet for felles 

                                                           
130 Anne Eriksen: «Kollektiv erindring og individ. De som vant og de som tapte» I: Historie, minne og myte 

Oslo: Pax 1999, s. 107 ff 
131 Eriksen 1999 «Kollektiv erindring.» s. 117–118 
132 Synne Corell: Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Oslo: Scandinavian Academic 

Press/Spartacus forlag 2010 
133 Corell s. 9 
134 Senest er dette påpekt av Marte Michelet i hennes bok Hva visste hjemmefronten?  

Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet Oslo: Gyldendal 2018 



36 
 

mål gjennom konkret handling. Det selvsagte i kampen utgjorde også et viktig grunnlag for 

senere mytedannelse om krigen. Da jeg startet med å undersøke disse kildene, hadde jeg 

forventet å finne mer ideologiske og politiske begrunnelser fra Hummels side, men dette er 

nærmest fraværende. Innen de diskursive praksiser som han inngikk i, fant jeg at slike 

begrunnelser ble tatt for gitt, som felles verdier som man ikke trengte å stille spørsmål ved. 

Deltakelsen i det praktiske motstandsarbeidet som diskursiv praksis la altså ikke opp til at det 

også skulle inneholde politiske eller ideologiske debatter.   

 

Kapittel 5: Hummel, svensk politikk og ideologisk motstand 

Det ser altså ut til at Hummel tok de ideologiske og politiske premissene for sine aktive 

bidrag til norsk motstand for gitt. Men han erklærte også tydelig at han arbeidet innenfor et 

samfunn med diskursive praksiser som dekket kritikk av offentlig politikk og sterke 

antinazistiske brytninger. For å gi en bredere forståelse av hans engasjement og begrunnelser 

for det, blir det derfor viktig å se hans innsats i forhold til nøytralitetspolitikk og antinazistisk 

opinion i Sverige, den var ikke var entydig og preget av konsensus.                                                                                                                                                                                

Nøytralitetspolitikken                                                                                                                

Ansvaret for den svenske nøytralitetspolitikken hadde som nevnt en bredt sammensatt 

koalisjonsregjering. Ekman og Grimnes understreker, særlig overfor norske lesere, at Sverige 

historisk sett har vært en Østersjø-makt.135  Finland har vært viktigere for Sverige enn Norge 

følelsesmessig, men også politisk, i flere hundre år, mens Norge like naturlig har vært 

orientert vestover, mot havet.136  Sverige var også i nyere tid vant til å hanskes med problemer 

mellom Finland og Sovjetunionen som stater. Sist viste dette seg i svensk offentlighets store 

engasjement i den finske vinterkrigen 1940. Særlig blant borgerskapet og de militære ble 

mottoet «Finlands sak er vår!». Alliansene i fortsettelseskrigen året etter gjorde det vanskelig 

for dem å engasjere seg like entydig, men det var krefter i ledelsen i det svenske forsvaret som 

ønsket at Sverige skulle samarbeide med tyskerne i krigføringen mot sovjetstyrkene, 

kommunistene ble ansett som en større trussel enn nazityskerne.137 Ved starten av andre 

verdenskrig var som nevnt den pro-finske preferansen mye tydeligere enn den pro-norske, 

                                                           
135 Ekman og Grimnes: «Innledning» I: Broderfolk i ufredstid. Oslo: Universitetsforlaget 1991  
136 Ekman og Grimnes: «Innledning» s. 15 
137 Åmark s. 85 
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norsk-tyske forviklinger var noe nytt for dem å forholde seg til.138 Hadde den tidligere svensk-

norske unionen fra 1814 til 1905 noen betydning for relasjonene mellom landene under 

krigen? Jeg har ikke sett henvisninger til dette, men muligens ligger det under de svært ulike 

reaksjonene i svensk presse i forhold til den norske motstanden mot den tyske invasjonen i 

1940.139 Uansett, etter den tyske okkupasjonen ble imidlertid Norge mye viktigere for 

Sverige, ikke som stat, men som politisk territorium for den tyske krigsmakten, fordi denne 

krigsmakten var en okkupant som også kunne true Sverige. 140 

Det svenske forsvarets forståelse av det tyske angrepet på Norge fikk direkte konsekvenser for 

Hummels virksomhet. Som nevnt i Kapittel 4 fikk han allerede under kampene i Nord-

Trøndelag oppfordring av etterretningsoffiseren og Røde Kors medlemmet Malcolm 

Lilliehöök om å formidle etterretning om krigføringen, etterhvert om tysk okkupasjon og om 

utvikling av norsk motstand, til C-byrån i Stockholm. Det fortsatte han med gjennom hele 

krigen.  

Grunnlaget for den svenske nøytralitetspolitikken ble lagt i mellomkrigstiden, men også på 

grunnlag av erfaringer som nøytralt land under første verdenskrig. I følge Åmark hadde 

Sverige svært begrensede utenrikspolitiske ambisjoner på 1920-30-tallet, karakterisert av å 

opprettholde et godt forhold til nabolandene og et «rutinmässigt förhållande» til de europeiske 

stormaktene. Utenrikspolitikken dreide seg mest om å fremme svensk handelspolitikk.141   

Åmark finner det påfallende at selv etter nazistenes maktovertakelse i Tyskland anså ikke den 

svenske utenriksministeren denne situasjonen som en truende konflikt mellom demokratier og 

diktaturer.142 I stedet gjorde den svenske regjeringen et skille mellom de små alliansefrie 

statene som kunne fremme fred, og stormaktene som var i konflikt med hverandre. På denne 

måten kunne småstatene holdes utenfor konflikten. Regjeringen mente at Sverige kunne spille 

en fredsmeglende rolle og støttet en nedrustningspolitikk, dette var også politikken i de andre 

nordiske landene før okkupasjonen. Etter krigsutbruddet fortsatte statsministeren Per Albin 

Hansson med betegnelsen «stormaktskrigen» for å signalisere at Sverige befant seg utenom 

                                                           
138 Ekman og Grimnes: «Innledning» s. 15 
139 Ekman og Grimnes: «Innledning»s. 10–11. For eksempel Stockholmstidningen 10. juni 1940: «Norges tappra 

strid är slut. [--] Vårt in i det sista tappert kämpande broderfolk hade intet annat val.» Og motsatt i 

Västernorrlands Allehanda 29. april 1940: «Historien har lyckligtvis knappast något motsvarande exempel till 

det norska på allmän upplösning [--] desorganisation [--] brist på fatning och ledning samt hopplös 

uppgivelsesvilja.» 
140 Mine understrekninger 
141 Åmark s. 68 
142 Åmark s. 69 
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denne krigen og kunne arbeide for fred. Men han gikk også langt i å hindre offentlig uttrykk 

for støtte til demokratienes sak. Dette ble den offisielle svenske politikken. Åmark 

konkluderer med at Hanssons anliggende var «Återhållsamhet i den offentliga debatten för att 

skydda freden».143 Som nevnt i kapittel 3 var dette «Småstatsrealismen»s  politikk. Riktignok 

kjente regjeringen ansvar for å hjelpe forfulgte personer i nabolandene, men dette var via et 

«stille demokrati», ikke gjennom offentlige protester.  

En konsekvens av nøytralitetslinjen ble klare innskrenkninger av ytringsfriheten i Sverige. 

Det offisielle politiske standpunktet om nøytralitet skulle styre forholdet til andre stater, 

spesielt ønsket man ikke å irritere Nazi-Tyskland og fryktet represalier, i verste fall militært 

angrep. Det ble utviklet systematisk intern overvåkning av befolkningen ved det svenske 

Sikkerhetspolitiet (Säpo). 

Åmark understreker at Sverige, med sin nøytrale status, hadde de formelle mulighetene til å 

drive en avslørende og grundig nyhetsformidling om hva som hendte i Nazi-Tyskland og 

Europa ellers, om hvordan den tyske okkupasjonsmakten fungerte, om jødeforfølgelser og 

andre overgrep. Men slik ble ikke pressefriheten forvaltet av myndighetene. Åmark 

kommenterer dette: «Att kräva en sådan andlig neutralitet i en demokratisk stat, när kriget 

faktiskt handlade om demokratins vara eller icke vara, det är att gå långt».144 Nøytraliteten 

skulle ikke bare prege regjeringens utenrikspolitikk, den nøytrale linjen skulle gjelde for alle 

svenske borgere, ikke bare opinionsdannere. Offisiell parole ble «En svensk tiger»,145 folk 

skulle ikke kritisere politikken åpent. Blant annet skulle man ikke drive 

«grymhetspropaganda», altså ikke offentliggjøre skildringer av de krigførende partenes vold, 

terror og brutalitet, spesielt nazistenes krigsforbrytelser. 146 Denne politikken endret seg fra 

1943.  

Konsekvensene av rådende svensk politikk for Hummel var at han som nevnt, fra starten av 

krigen ble bedt av svensk militær etterretning om å formidle informasjon til dem fra krig og 

senere okkupasjon av norsk territorium, og samtidig kunne han bidra i det stille med 

humanitær bistand. Han ble tidlig utsatt for overvåkning, og var under hele krigen i konflikt 

med lokalt politi og tollvesen som var nazivennlige. Irritert kalte han iblant det svenske 

sikkerhetspolitiet for «Svestapo». Etter hvert ble hans formidling av informasjon for norsk 
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144 Åmark, s 265. 
145Åmark s. 660 (svensk ‘tiger’ = norsk ‘tier’) 
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militær etterretning (TXU) også samordnet med informasjon til C-byrån. – Hvilke 

konsekvenser hadde den svenske nøytralitetspolitikken generelt for Norge? Berge viser til et 

norsk innlegg i det konservative «Svensk tidskrift» i 1946 som blant annet siterer en uttalelse 

av statsminister Nygaardsvold i den norske eksilregjeringen, om at den svenske nøytraliteten 

hadde vært en lykke for Norge under krigen.147 Det kan antakelig ikke overvurderes at Norge 

på denne måten, med alle forbehold, hadde lett adgang til et nøytralt land gjennom hele 

krigen, for forsyninger inn og flyktninger ut, samt for all hemmelig virksomhet langs hele den 

lange grensen. 148  Dette kunne Hummel dra de fulle fordelene av, fra sin base like ved 

grensen. 

Antinazistiske opinioner                                                                                                                         

På tross av den offisielle linjen, var det både i 1930-årene og under krigen en tydelig anti-

nazistisk opinion i Sverige. Dette var ikke en entydig bevegelse, men bestemt av politisk 

standpunkt og klassetilhørighet. Louise Drangel studerer antifascistiske grupperinger og 

publikasjoner de utgir på 1930-tallet og under krigen, og drøfter ulikheter i de antinazistiske 

holdningene som ble offentliggjort. 149  

Før krigsutbruddet i 1939 nevner Drangel tre antifascistiske grupperinger som var inspirert av 

europeisk folkefront-tenkning,150 Dette var «Kulturfront», «Folkfronten» og «Antifascistisk 

samling». Grupperingene eksisterte i ganske kort tid. Ifølge Drangel ble en folkefrontbasert 

antifascisme bare en marginal foreteelse i Sverige, av to årsaker. For det første mener hun at 

fascismen var lite utbredt, for det andre og viktigst, at denne typen antifascisme ble 

motarbeidet av sosialdemokratene på grunn av sitt kommunistiske islett.151 Drangel mener 

disse tre sammenslutningene best kan beskrives som pro-sovjetiske, ikke pro-vestlige; deres 

hensikt var å samle alle antifascistiske krefter til aktiv motstand.  

En antinazistisk publikasjon uten folkefront-tilknytning var det kultur-radikale tidsskriftet 

                                                           
147 Anders Berge: «Hämmat bistånd. Sverige och den humanitära hjälpen till det ockuperade Norge» I: Ekman 

og Grimnes: Broderfolk i ufredstid. Norsk-svenske forbindelser under annen verdenskrig. Oslo: 

Universitetsforlaget 1991, s 220 (Innlegg ved Knut Getz Wold, senere sjef i Norges Bank)  
148 Komparative studier om Norges situasjon i forhold til for eksempel Nederland viser hvilke fordeler Norge 

hadde. Se for eksempel Norges situasjon i forhold til Nederland under okkupasjonen: Hirschfeld, Gerhard. Nazi 

Rule and Dutch Collaboration. Oxford: Berg 1988.  
149 Louise Drangel: Den kämpande demokratin. En studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935 – 1945. 

Stockholm: LiberFörlag 1976. 
150 Slik som det spanske republikanske partiet under borgerkrigen der, som inkluderte kommunistiske elementer. 
151 Drangel s. 30 Dette er fenomener vi kan kjenne igjen fra Norge på samme tid. 
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«Fönstret» som ble utgitt i tiden 1930–1936.152 Det skulle være et uavhengig og kritisk forum 

for sosiale og kulturelle spørsmål, og publiserte sterkt kritiske artikler om fascistisk ideologi, 

nazismen og dens antisemittisme. Allerede i 1935 publiserte Fönstret rapporter om jødenes 

situasjon og om de første konsentrasjonsleirene.153 Advokaten Hugo Lindberg satt i 

redaksjonskomiteen, og var også redaktør for Fönstret et par år. Det var han Hummel 

henvendte seg til for å sikre seg en forsvarer i tilfelle han skulle bli tiltalt etter svensk lov.154   

Etter at den nazityske-sovjetiske ikke-angrepsavtalen ble undertegnet, organiserte 

antifascismen seg i nye former i Sverige; den prosovjetiske antifascismen forvandlet seg til 

proalliert antinazisme.155 Man konsentrerte seg om den mest nærliggende trusselen, Tyskland 

og nazismen. Etter denne historiske vendingen ble ofte nazismen og kommunismen slått 

sammen under begrepet diktatur, og definert som motsatsen til demokrati.156  Etter hvert som 

det ble erkjent at naziregimets brutalitet, undertrykkelse og folkemord var del av deres 

ideologi, ble det også viktig for svensk antinazistisk opinion å ta stilling for vestmaktene. 

Deres krigføring ble tolket som det viktigste forsvaret for demokrati og menneskerettigheter, 

kort sagt vestlig sivilisasjon. Dermed ble krigen i hovedsak tolket som en idekamp, både på 

sosialistisk, liberalt og mer høyreorientert hold i den svenske antinazistiske opinionen.157 Ved 

utbruddet i 1939 hadde krigen også blitt tolket som en imperialistisk kamp. 

Etter krigsutbruddet i 1939 var det særlig tre antinazistiske grupperinger som sto fram, med 

hver sine profilerte opinionsbærere. Grupperingene hadde ulik politisk tilhørighet, og la vekt 

på ulike sider av den antinazistiske idekampen. Den ene var organisert rundt ukeavisen «Trots 

Allt!», den andre var grupperingen rundt «Tisdagsklubben». Ytringene fra Göteborgs 

Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT) var også en viktig opinionsdanner. Hvorvidt den 

utgjorde en egen gruppering er vanskelig å si, men særlig i siste halvdel av krigen ble også de 

andre grupperingene sterkt påvirket av GHT, derfor er det rimelig å ta den med her. Ingen av 

disse grupperingene var knyttet til bestemte partiorganer, men utgjorde heller en 

utenomparlamentarisk opposisjon. Ifølge Drangel var deres hensikt å tale for den stille 

                                                           
152 Omtalt av Rune Bokholm i: Före … Under … Efter …  Motstånd mot nazismen och hjälp till dess offer 

Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2007 (Drangel henviser ikke til «Fönstret», men Åmark henviser til Bokholms 

omtaler som eksempler på antinazistiske bevegelser) 
153 Bokholm s. 66-67 
154 Om Hugo Lindberg, se https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=10431  Funnet 20.06.2018 

(Lindberg var kjent for viktige reformer i svensk juridisk forsvarspraksis) 
155 Drangel s. 33 
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majoriteten, vise befolkningens antinazistiske sinnelag og vilje til motstand, og demme opp 

for den sterke nazistiske propagandaen som hadde mye støtte fra tysk hold. Alle tre hadde et 

komplisert forhold til regjeringen og offisiell opinion.158  Jeg skal skissere noen hovedtrekk i 

formål og antinazistiske ytringer som ble publisert av disse grupperingene og indikere hvor 

Hummels synspunkter kan høre hjemme i forhold til dem. 

Trots Allt!                                                                                                                                        

Ukeavisen kom med første nummer i oktober 1939, med målsetting om at den skulle «[..] vara 

en orädd kamptidning mot nazism, diktaturtendenser och defaitism och för Sveriges och ‘hela 

mänsklighetens frihet och demokrati’».159 Den skulle inneholde korte og aktuelle artikler om 

Tyskland, tysk okkupasjon og nazisme, angripe mangler ved svensk demokrati på et mer 

prinsipielt plan, med en kritisk sosialdemokratisk vinkling. Senere ble det understreket av 

redaktør Ture Nerman at avisen skulle være «- ett direkt antibarbarorgan, över partierna».160 

Målgruppen for Trots Allt! ser ut til å være arbeidere og «vänsterfolk» samt småborgere, som 

redaktøren mente ellers lett kunne falle som offer for fascismen; den nådde også mange 

sosialdemokrater. 161  Avisen ble støttet økonomisk av en del folkelige bevegelser og av 

fagforeninger. Den kritiserte regjeringens nøytralitetspolitikk, men holdt sin hånd over 

sosialdemokraten Per Albin Hansson. 

Trots allt! skulle også ganske snart utfordre innskrenkningen av ytringsfriheten. Allerede i 

november 1939 ble det tatt ut offentlig tiltale mot Nerman på grunn av en leder om «Hitlers 

helvetesmaskin» i forbindelse med et attentatforsøk mot Hitler, hvor avisen spådde at 

naziregimet snart skulle styrtes. Tiltalen ble utformet på bakgrunn av et ledd i den svenske 

«tryckfrihetsförordningen § 3.9» som ikke hadde vært anvendt på 120 år, og dreide seg om 

angrep på en fremmed stats ytre og indre forhold, med en påstand om at Nerman hadde hånet 

det tyske statsoverhodet. Høsten etter måtte han faktisk gå i fengsel for tre måneder.162 For å 

støtte opp om Trots allt!s motstandskamp gjennom folkeopplysning ble det også opprettet en 

forening kalt «Kämpande demokrati» med enkeltmedlemmer som representerte de samme 

målgruppene som avisen tok sikte på. Denne foreningen støttet et forlag som allerede høsten 

1939 utga en oversatt engelsk hvitbok om tyske konsentrasjonsleirer.163  I motsetning til Trots 
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161 Drangel s. 38 
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allt! arbeidet imidlertid foreningen i det stille for ikke å utfordre myndighetene unødig, ikke 

som en militant anti-nazistisk organisasjon.164  

Denne grupperingen representerte altså enkeltstående sosialdemokrater og grupperinger 

lenger til venstre. Ut fra Hummels bakgrunn og ved å se på de sosiale nettverkene han 

identifiserte seg med, er det vanskelig å se ham som en sosialdemokrat eller med mer venstre-

radikale politiske standpunkter. Han var ikke kommunist, og delte vel i større grad 

synspunktene til sine mer konservative nettverk.165 Han var dermed ikke i målgruppen for 

Trots Allt! Imidlertid kunne han nok være enig i en del av avisens ytringer; vi har sett at han 

delte deres kamp for ytringsfrihet, og var aktivt med på å dele opplysninger om forholdene i 

de okkuperte landene gjennom kurertrafikken.   

 Tisdagsklubben og Nordens frihet                                                                                                     

Grupperingen «Nordens Frihet» oppsto ifølge Drangel ved starten av den finske vinterkrigen 

som en støtte- og propagandaorganisasjon for å mobilisere frivillige til innsats i vinterkrigen 

på finsk side, men også for å mobilisere støtte fra svensk forsvar til kamp mot Sovjet.166 Etter 

hvert ble deres målsetting og fokus endret til å fremme de nordiske statenes styrke, 

samhørighet og forståelse dem imellom. Nordens Frihet utga også en avis ved samme navn, 

som ville betrakte Norden mer som en enhet. Etter at Danmark og Norge ble okkupert, fikk 

disse landene mer oppmerksomhet, særlig Norge. Internt i Sverige ble regjeringens 

ettergivenhet overfor Tyskland kritisert, ikke minst innskrenkningene av trykkefriheten.167 

Det kom også et skifte i fokus fra Finlands sak over til Danmark og Norge, 168 og fra 

tyskvennlighet til en pro-britisk og anti-tysk holdning.  

«Tisdagsklubben» ble dannet etter initiativ fra grevinne Amelie Posse og hadde sitt første 

møte 9. april 1940. Det synes som klubben var nært knyttet til Nordens Frihet. Målsettingen 

var å være et samlingspunkt «för mer bemärkta och prominenta personer med antinazistisk 

inriktning».169 Blant disse nevner Drangel relativt mange kvinner fra de øvre sosiale lag, med 

tidligere engasjement i fredsbevegelse og kvinnesak. Det var ikke adgang for allmennheten, 

                                                           
164 Drangel s. 49 
165 Senest i 1972, i en avisdebatt som fulgte radiointervjuet som er nevnt, uttrykker han sterk skepsis mot 

kommunismen, men dette var jo under den kalde krigen. 
166 Drangel s. 53 
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heller ikke for jøder,170 men for fremtredende liberale pressefolk, også sosialdemokrater, 

kunstnere og medlemmer av kongehuset. Fellesnevneren var at de skulle ha en antinazistisk 

grunninnstilling. Offiseren som hadde rekruttert Hummel til svensk etterretning, Malcolm 

Lilliehöök, var medlem i Tisdagsklubben. Som eksempel på ytringer fra denne grupperingen 

vil jeg nevne hans publikasjoner, men hans ytringer ble ikke støttet av alle i klubben.171 

Lilliehööks ytringer dreide seg særlig om kritikk av det liberale demokratiet og 

parlamentarismen slik det utviklet seg i 1930-årene, av manglende støtte til det svenske 

forsvaret, og ikke minst kritikk av den svenske koalisjonsregjeringens ettergivenhetspolitikk 

overfor tyske krav. Drangel trekker frem hans bok fra 1940 som et godt eksempel på denne 

kritikken, som mange i denne klubben stilte seg bak.172 Argumenter fra boken settes på 

spissen i en pamflett utgitt året etter, her taler han som militær og som konservativ antinazist 

om hvordan det svenske folket fysisk og mentalt må utvikle sin styrke for å kunne verne «vår 

lagbundna frihet, vårt oberoende och vår trygghet», i en situasjon med nazitysk okkupasjon av 

nabolandene, og med tyske krav til Sverige. 173  Under hans argumentasjon ligger også hele 

veien en tydelig antikommunisme.  

Lilliehöök registrerer en stemning blant deler av svensk opinion som kan dreie seg om 

forsiktig tilpasning til en eventuell politisk «nyordning», i Sverige, gitt at Nazit-Tyskland 

seirer i krigen.174  Han finner denne opinionen defaitistisk, den viser mangel på kampvilje. I 

stedet må folkets kampvilje styrkes; et viktig middel til å opprettholde den, er å styrke folkets 

tanke-, ytrings- og trykkefrihet: «I stället för att klavbinda borde en sant demokratisk regering 

uppmuntra den fria diskussionen».175 Slik ville folkets evne til å ta viktige beslutninger bli 

styrket; folket må i hvert fall ikke knebles, aller minst etter ordre fra fremmed hold. Lilliehöök 

stiller også spørsmål ved hvorvidt landets politiske ledelse, en bredt sammensatt 

koalisjonsregjering på seksten medlemmer, er tilstrekkelig handlingskraftig. Burde man ikke 
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heller gå over til et «krigskabinett» på tre–fire medlemmer?176 Både her og ved andre ytringer 

ser det ut til at han står for en elitistisk tenkning: De spesielt utvalgte, antakelig fra hans egen 

krets, må stå for styringen i en slik krisetid, og være i front for forsvaret av ytringsfrihet og 

individuell frihet generelt.  

Den ytre styrken må også bygges opp, her peker Lilliehöök på det svenske forsvaret.177 Den 

øverste forsvarsledelsen må erstattes med yngre, bedre utdannete og moderne krefter. Det må 

også utvikles en mer omfattende og forpliktende utenrikspolitikk, inkludert allianser med de 

kjempende vestlige demokratiene, samt et sterkt nordisk samarbeid, fordi Sverige som et lite 

land ikke kan stå isolert. Dette er en klar motsetning til regjeringens «småstatsrealisme». I 

framtiden ser Lilliehöök for seg at nordisk samhørighet må styrkes, både kulturelt og militært; 

det synes som han ser for seg et nordisk forsvarssamarbeid med en antikommunistisk profil 

som skal arbeide aktivt for å bevare freden; han antyder at Sverige bør ta en ledende rolle i 

dette.178 På et internasjonalt nivå er hans visjon et forbund av frie stater som aktivt skal bygge 

fred, forbundet skal ikke ha maktmidler for å avverge krig.179 

Mye kan tyde på at Hummel kan ha følt seg mest hjemme blant denne gruppens ytringer. Han 

delte også deres sosiale og kulturelle bakgrunn. Han kjente som nevnt Lilliehöök og hadde 

kontakt med ham under hele krigen, relatert til militær etterretning. Jeg har ikke funnet bevis 

for at Hummel har lest hans skrifter, men det er overveiende sannsynlig at han kjente til dem. 

Nordens frihet hadde blant annet en lokalforening i Östersund, hvor Hummel lett kunne 

komme til. Hummel anvender noe av den samme retorikken som kan finnes hos Lilliehöök, 

begge vektlegger styrking av individets frihet og av folkets ytringsfrihet, og kampen for er 

mer samlet Norden. Jeg tror heller ikke at Hummel var fremmed for tanken om at noen 

spesielt utrustede individer kunne gå foran og vise vei for resten av folket, slik Lilliehöök 

mente at eliten skulle gjøre. At Hummel på eget initiativ gikk inn i motstandsvirksomheten og 

så seg kallet til å ta en ledende rolle i sitt distrikt, er kanskje en indikasjon på dette.  

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning og Torgny Segerstedt                                                                                                             

Den liberale Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT), var en viktig opinionsdanner 

for antinazisme og ytringsfrihet, særlig profilert ved Torgny Segerstedt (1886–1945) som 

sjefsredaktør. Segerstedt selv hadde en daglig spalte i GHT, kalt «I dag». GHT var mer vendt 
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mot de allierte alt i mellomkrigstiden enn mange andre svenske antinazister, og tok tidlig 

stilling for de allierte vestmaktene under krigen. Hans ytringer bekjempet generelt diktatur 

som politisk system og satset tidligere på vestmaktene som garantister for demokratiet enn 

mange andre i svensk opinion.180 Derfor ble GHT for mange selve symbolet for svensk 

antinazisme, allerede fra nazityskernes maktovertakelse i 1933. Hvordan ytringene i GHT ble 

vurdert varierte ut fra politisk ståsted i svensk opinion, men også ut fra myndighetenes 

politikk, samt faser i krigen.  

Det er fristende å starte med Segerstedts bidrag som ble publisert like etter at Hitler ble 

rikskansler i 1933.  Allerede 3. februar, uttalte Segerstedt i spalten «I dag» at «Den där Hitler 

är en förolämpning» og fortsatte: «Det är faktiskt en förolämpning mot allt vett att pracka på 

ett stort folk en styresman av denna kaliber.»181 Segerstedt understreker videre at dette angår 

ikke bare tyskerne, men siden Tyskland ligger midt i Europa, angår det alle stater tyskerne har 

forbindelser med. Dermed må folk i omkringliggende land tvinges til å ha sine tanker på hva 

«Hr. Adolf Hitler» kan komme til å finne på. Dette finner Segerstedt uforskammet, og antyder 

et håp om at dette ikke kan vare for lenge. Fem dager etter kommer en rasende protest fra 

Göring som tysk «Reichminister». Samme dag undrer Segerstedt, under headingen «Komik 

och allvar» om han skal ta denne protesten som en spøk, samtidig som han viser sin 

medfølelse med det ulykkelige tyske folket som må gjennomleve slike prøvelser med sine 

ledere og avslutter med at «vi taga icke dessa herrar på allvar.» 182 Samme tone – i skjemt og 

dypt alvor går igjen under hele krigen.  

 «I dag» har mange kommentarer om tysk okkupasjon og Norge etter april 1940 og fram til 

Segerstedts død våren 1945. Kommentaren 9. april 1940 er: «Varje minut bringar nya 

underrättelser om de händelser, vilka utspelas på skandinavisk mark. [--] Alltjämnt komma 

de, dessa svarta olycksbud.»183 Meldingene kommer fra Danmark, og de finner Segerstedt 

mer beklemmende, fordi de taler underkastelsens språk, mens han mener det som kommer fra 

Norge ikke er så underkastende fordi det her blir gitt motstand, selv om ingen vet hvor sterk 

den kan bli.  

Segerstedts innlegg «Norges storhetstid» fra 15. september 1941 viser ironi, men mest sorg og 

medfølelse når tyske represalier mot ideologisk og politisk motstand starter i Norge. Innlegget 

                                                           
180 Drangel s. 199 ff  
181 Torgny Segerstedt: I dag Stockholm: Norstedts 1945 s 5 
182 Segerstedt s. 7 
183 Segerstedt s. 130–131 
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starter med å fastslå at «De som makten hava i Norge, synas vinnlägga sig om att göra klyftan 

mellan sig och det norska folket oöverstiglig. De pusta med stora blåsbälgar på den hatets eld 

som glöder under askan.»184 Han viser til henrettelser, fengslinger og forvisninger til 

konsentrasjonsleirer av «[..] rättskaffens människor [..]», som vitenskapsmenn og 

kulturpersonligheter. Dette skaper martyrer og øker hatet mot okkupantene. – Segerstedt 

refser sine egne landsmenn: De har ikke villet vite om grusomhetene som foregår i alle 

okkuperte land, også i de nærmeste. – Vi har sett at dette ble avvist av myndighetene som 

«grymhetspropaganda».  

Spesielt kritiserer Segerstedt nøytralitetspolitikken som han ikke finner nøytral, men tvert 

imot at nøytralitetsprinsippene er tilsidesatt til fordel for okkupantene, mens de aldri er 

tilsidesatt til fordel for «vårt norska broderfolk». Han konkluderer med at å strekke kravene til 

nøytraliteten dit hen «[--] att de enskilda medborgarna skola hålla det för lika bra eller lika 

illa, vem som segrar i kriget, är en fordran som röjer lika stor intellektuell som moralisk 

begreppsförvirring.» 185  

Såpass tidlig i krigen som 1941 ble slike ytringer tatt svært dårlig imot av myndighetene. Før 

1943 ble GHT ofte beslaglagt eller enkelt-artikler ble stoppet av sensuren. Drangel peker også 

på at Segerstedt var ganske ensom i svensk opinion i starten av krigen, men vant stor 

anerkjennelse etter hvert.186 Det kan sies at svensk opinion generelt nærmet seg Segerstedt og 

GHTs ytringer i siste halvdel av krigen, i takt med endringene i styrkeforholdene mellom 

stormaktene. Segerstedt sto ikke lenger alene, det ble en hel «Segerstedtopinion» som etter 

hvert delte hans synspunkter, ifølge Drangel.187 Ved sin død i mars 1945 ble han æret som 

nasjonens helt. 

Etter hvert identifiserte mange andre personer fra de andre grupperingene som er nevnt her, 

seg med segerstedtopinionen. Mye taler for at Hummel også ble et helhjertet medlem. 

Segerstedt delte Hummels sympati for nordmennene og deres motstand. Kanskje var det en 

støtte for Hummel at denne sympatien kom så tydelig fram i Segerstedts ytringer. Det samme 

kunne gjelde for at GHT var så eksplisitt i å definere hva kampen mot nazismen sto for. 

Avisen var også tidlig ute med å rapportere om tyskernes overgrep mot den norske 

befolkningen, noe som Hummel også bidro til gjennom kurervirksomheten.  

                                                           
184 Segerstedt s. 207 
185 Segerstedt s. 208 
186 Drangel s. 208 - 9 
187 Drangel s. 206 
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En kort oppsummering om Hummels i forhold til svensk antinazisme: Mye taler for at han 

identifiserte seg med de ytringene som hans eget sosiale lag sto for, med vekt på individets 

frihet – også til å ytre seg. Han kunne nok også stå for motstand mot både kommunismen og 

nazismen i begynnelsen av krigen. I radiointervjuet i 1972 uttalte han seg sterkt mot 

kommunismen, men da var dette knyttet til den kalde krigen. Vi har sett at han viste 

solidaritet mot de som ble rammet av krigen. Å ta ansvar og lede an i kampen mot 

undertrykkelse så Hummel som en forpliktelse og et kall.  

 Svensk antinazistisk opinion og norsk motstand                                                                               

Det er verdt å merke seg at en del svenske antinazistiske ytringer fikk en viktig posisjon i 

norsk opinion. Berge framhever hvordan særlig GHT og Trots Allt! ble godt mottatt på norsk 

side, delt av mange til de ble lest i filler. Interessant er også at han gjør dette i et essay om 

svensk humanitær hjelp til Norge.188 Særlig i begynnelsen av krigen, før produksjon av norsk 

illegal og antinazistisk presse kom i gang, framsto disse avisene som en svært viktig politisk 

og moralsk støtte utenfra for norske antinazister. Berge nevner for eksempel Segerstedts 

gjentatte påstander om at Hitler og hans regime var en fornærmelse mot selvstendige 

europeiske folks virkelighetsoppfatning, og ville gå over om en tid. Slike ord kunne bety 

skillet mellom håp og fortvilelse den første krigssommeren i Norge, hvor 

nederlagsstemningen hadde lett for å bre seg. Både Segerstedt, Nerman og deres 

meningsfeller ble av nordmennene betraktet som deres «nærmeste venner», de ble forstått som 

noen som aldri ga opp og som snakket samme antinazistiske språk under hele krigen. 189 

Tidlig i krigen var det ingen offisiell politisk støtte til norsk ytringsfrihet fra Sverige på grunn 

av nøytralitetspolitikken. – Berge tilføyer at den uavhengige pressens støtte ble viktig for å 

holde ved like og styrke folks opposisjon og mentale motstand, på linje med hvordan Arnulf 

Øverland og Nordahl Grieg ble oppfattet av sine egne. Drangel tilføyer at disse 

publikasjonene også ble viktige for vestmaktenes korrespondenter fordi ble ansett som 

troverdige og som de beste kildene for antinazistiske nyheter.190  

Berge påpeker også et interessant paradoks når det gjelder denne typen humanitær svensk 

bistand til Norge (om vi nå skal bruke denne betegnelsen): Vi har sett Nygaardsvolds utsagn 

om at den svenske nøytralitetspolitikken var en lykke for Norge, mens den svenske pressen 

                                                           
188 Anders Berge: «Hämmat bistånd. Sverige och den humanitära hjälpen till det ockuperade Norge» I: Ekman 

og Grimnes: Broderfolk i ufredstid. Norsk-svenske forbindelser under annen verdenskrig. Oslo: 

Universitetsforlaget 1991   
189 Berge 1991 s. 219,  
190 Drangel s. 208–209 
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som støttet Norge angrep denne politikken. Hadde imidlertid deres kritikk av nøytraliteten 

blitt tatt til følge av den svenske regjeringen, kunne dette ha ført Sverige inn i krigen og 

Norge ville dermed mistet sitt «neutrala bakland». Altså kan det hevdes at det var en lykke for 

Norge både at det fantes en svensk utenrikspolitisk opposisjon – og at den nettopp forble en 

opposisjon.191   

Det er svært sannsynlig at Hummel var med på å formidle disse svenske ytringene over 

grensen, særlig tidlig i krigen, men også senere når de ble supplert med norsk antinazistisk 

informasjon fra legasjonen i Stockholm i den organiserte kurervirksomheten. Denne 

informasjonen satte ord på målsettingen for arbeidet, og ga de ideologiske begrunnelsene som 

Hummel og hans medarbeidere kunne forholde seg til og ta som det selvsagte grunnlaget for 

virksomheten, slik det er drøftet her. – Og selvsagt kunne Hummel dra full nytte av at hans 

base nettopp var i det nøytrale baklandet.    

 

Kapittel 6: Avslutning 

Fokus i denne studien har vært på én engasjert person som tok på seg en nøkkelrolle i norsk 

motstand i sin del av grenseområdet mellom Norge og Sverige. Han er nevnt av mange, men 

så vidt jeg vet er dette første gang han blir gjort til hovedperson i en beretning om krigsinnsats 

for Norge under annen verdenskrig.  

Har vi ham nå? Hvem var denne personen, hvilke roller og oppgaver tok han på seg under 

krigen, kommer han med noen begrunnelser for hva han gjorde? Hans bakgrunn og 

identifikasjon var til eliten i svensk borgerskap og deres kultur. Men bakgrunnen synes ikke 

så trygg og forutsigbar som man skulle tro; familien ble splittet, faren falt fra tidlig og 

Hummel måtte finne sitt eget eksistensgrunnlag. Dette klarte han godt, samtidig som han var 

bevisst på å trygge dette grunnlaget ved nettverksbygging med de rette personene. Han la vekt 

på å være en fri mann, politisk, økonomisk og familiært uavhengig. Han søkte spenning, 

utfordringer og det eksotiske, både for å finne sin personlige mening med tilværelsen, men 

også ut fra humanitært og ideologisk engasjement, som iblant har gitt inntrykk av å ha vært 

opplevd som et kall for ham.  

Rammen for denne studien har vært en oppgave innenfor det tverrfaglige masterprogrammet 

Europeisk kultur. Særlig ut fra en idehistorisk tilnærming har det vært én gjennomgående 
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utfordring gjennom hele studien: Hvordan kan det arbeides idehistorisk med et tema der 

hovedpersonen uttrykker sitt politiske og ideologiske engasjement gjennom handling, og 

ganske lite i tekst? Utfordringen har vært Hummels programerklæring «jeg har alltid vært 

antinazist» uten ytterligere begrunnelse i tekst eller tale. Jeg har arbeidet med dette temaet ut 

fra to hovedspørsmål som er nevnt innledningsvis, først ved en kartlegging av hva som var 

Hummels konkrete bidrag til norsk motstand gjennom å finne ut hvilke oppgaver han tok på 

seg i de ulike fasene av krigen, deretter ved å drøfte hvorvidt hans bidrag kan forståes som 

antinazistiske ytringer. Min tilnærming har vært å undersøke Hummels tekster i relasjon til 

den krigshistoriske konteksten de er produsert innenfor, men også å forstå tekstene som del av 

et svensk antinazistisk standpunkt, uttrykt gjennom konkret handling i en krisetid. 

Metodisk sett har jeg støttet meg på de tre dimensjonene fra Faircloughs kritiske 

diskursanalyse. I et slikt perspektiv blir Hummels rapporter bestemte tekster som inngår i 

diskursive praksiser med medarbeidere og oppdragsgivere, som igjen betinges av overordnete 

sosiokulturelle praksiser; i dette tilfellet de historiske fasene som ble definert av krigens gang, 

av å se på krigen som en kamp mellom ideologier, og av behovet for å forstå krigens gang i 

ettertid. Jeg vil hevde at denne dialektiske tilnærmingen må anvendes for å forstå at Hummels 

utsagn og ideologiske programerklæringer ikke får ytterligere begrunnelser i den 

sammenhengen de ytres innenfor. Dette blir ikke forventet innenfor den diskursive praksisen 

som Hummel inngår i. Den hemmelige kurervirksomheten utvikles til en bestemt sosial 

institusjon hvor medlemmene av denne bygger opp en felles, men implisitt, forståelse av 

hvilke oppgaver som gjelder, målsettingene for dem, og hvordan de skal håndteres. En del av 

Hummels rapporter pluss tilsvarene på dem, dreier seg ofte om å bekrefte eller videreutvikle 

samstemmigheten innen dette diskursive feltet. Konsekvensen blir at en del utsagn vil bli tatt 

for gitt, og ikke trenger ytterligere begrunnelser. Resultatet er at den implisitte idemessige 

samstemmigheten blir norm- eller retningsgivende for den hemmelige virksomheten.  

Vi har sett at denne dialektiske tilnærmingen blir hva Fairclough kaller fag-overgripende. – 

Åmark etterlyser også fag-overgripende tilnærminger når han vil inkludere et 

samfunnsvitenskapelig aktørperspektiv for å forstå historiske prosesser. Dette kan gi et 

bredere grunnlag for å belyse bestemte personer og gruppers bidrag til sosiale, politiske og 

historiske endringer.  

Jeg vil også tro at fokus på den enkelte aktøren og hans/hennes bidrag til historien blir det 

beste grunnlaget for å forstå hvordan myter om historiske prosesser utvikler seg. Eriksen 

beskriver hvordan folks minner, erindringer og overleveringer til neste generasjon omformer 
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og forenkler de historiske hendelsene som kan dokumenteres. Disse forenklete fortellingene 

får flere funksjoner i et samfunn. De skaper samhold og fellesskap, men også utstøtelse og 

kanskje polarisering når det gjelder annerledes tenkende. Det er nærliggende å se Hummels 

ytringer i ettertid som bidrag til mytedannelsen om krigen. Spesielt kan dette gjelde hans 

intervju i Sveriges Radio, hvor han legger vekt på dramatiske hendelser under «vårkrigen» og 

hvordan han iscenesatte dem. Det gjelder også hvordan han i ettertid legger vekt på et 

idealisert bilde av samhold og livsfarlig innsats for felles sak blant de som var involvert i 

kurervirksomheten og de som måtte flykte. Mens rapportene underveis gjennom krigen blir 

atskillig mer nyanserte om dagliglivets frustrasjoner, stress og angst.  

Det har også vært interessant å se Hummel i forhold til historieskrivningen i ulike faser etter 

krigen. De som selv deltok og kunne bruke egne erindringer som grunnlag, skrev de tidligste 

versjonene, som av Corell og flere benevnes «hegemonisk historieskrivning». Åmark legger 

til at denne første fasen dreide dette seg om militær beredskap og kronologien i 

krigshandlingene. Hummels erindringer holder seg hele tiden til hva som hendte og hva han 

gjorde. Det er også hva jeg gjengir i kapitlet om hva han gjorde i de ulike fasene av krigen.  

Senere bidrag til historien kunne konsentrere seg mer om den ideologiske kampen, og 

fenomener som først var lite fokusert, for eksempel antisemittismen og Holocaust. I Hummels 

beretninger har vi sett at disse temaene bare nevnes i forbifarten, også lenge etter krigen var 

over. –– Hos ham blir historien om de to jødiske kvinnene bare en god fortelling.  

Til slutt noen bemerkninger om min egen relasjon til feltet for denne oppgaven: Jeg kjente 

som nevnt Hummel, og husker hans fortellerglede om spennende reiser. Dette knytter meg til 

et bilde av ham som en mytisk person. Nå når jeg har forsøkt å forstå hva Hummel gjorde og 

mente ut fra hans skriftlige kilder, har jeg mange ganger tenkt på hvor interessant det hadde 

vært å spørre ham om hva som fikk ham til å engasjere seg, og kanskje fått i gang en heftig 

diskusjon. I stedet har jeg altså vært overlatt til historiske kilder for å besvare mine spørsmål. 

Svarene på hvorfor han engasjerte seg så sterkt i den antinazistiske motstandsbevegelsen, er 

på en måte kommet fram gjennom indisier, trukket ut fra historiske fakta og ideologiske 

meningsbrytninger.  
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Vedlegg: Kildemateriale 

Fra David Hummels arkiv, vol. 2 (Vol. 1 omfatter deltakelse på Hedin-ekspedisjonen i 

Sentral-Asia), mottatt fra Det svenske krigsarkivet, kopi til Hjemmefrontmuseet (NHM), 

mottatt 18.01.1982.  

NHM 75 David Hummel, Boks 1, 4 mapper: 

1. Skrivelser angående D. Hummels förordnande maj 1940 

2. Handlingar angående övertagelse av Koja 1940 

3. Kriget i Norge: Tillitsman för den norska Legationen i Gäddede 1940.                 

Efterskörd 1945 – 1946 

4. Skriftväxling svensk – norsk kontaktmann för norska motståndsrörelsen 1942 

NHM 75 David Hummel, Boks 2, 6 mapper: 

1. Hummels redogörelse för verksamheten 1941-1945 

2. Koder och täcknamn 

3. Skriftväxlingar som svensk-norsk kontaktmann 1943 

4. Skriftväxlingar som svensk-norsk kontaktmann 1944 

5. Skriftväxlingar som svensk-norsk kontaktmann 1945 

6. Förbindelselinjer Namsos – Nordre Grong – Norra Blåsjön – Gäddede 1942 – 1945 

Fra Ragnar Ulsteins arkiv, NHM 

NHM 16 Ragnar Ulstein, 2 dokumenter 

- Intervju med David Hummel, Ålesund 4 – 4.11.1975, 28 s 

- Utdrag av intervjuer med 6 personer fra Trøndelag som nevner Hummel og 

samarbeidet med ham, intervjuet 1973 – 1981 

Mitt intervju med Ragnar og Jenny Ulstein, Ålesund 08-03.1916 

Fra Hedinstiftelsens arkiv og Krigsarkivet, Stockholm 

Hedinstiftelsens arkiv: Korrespondens Hedinexpeditionen, gjort tilgjengelig på Krigsarkivet             

Vol 529, 5 mapper 

1– 4. David Hummel 1927 - 1929 

Vol 530, 10 mapper 

1 – 9. David Hummel 1933 – 1939                                                                                 

10. David Hummel 1940 – 1951 

Mappe med kommentarer i pressen til Hummels foredrag i Sveriges Radio februar 

1972 
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Hugo Lindberg: https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=10431 Funnet 20.06.2018 

 
Til minne om Torgny Segerstedt: 

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/mannen-som-nektet-å-leve-på-kne-1.970762 datert 

20.05.2017 Funnet 01.05.2018 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nQVoQ/Torgny-Segerstedt-og-Norge datert 

02.05.2005 Funnet 01.05.2018 

http://www.stromsund.se/
https://www.geni.com/people/Axel-Fredrich-Hummel/6000000009335941152%20Funnet%2018.04.2018
https://www.geni.com/people/Axel-Fredrich-Hummel/6000000009335941152%20Funnet%2018.04.2018
http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000373512
https://www.nfk.no/fylkesleksikon/innhold/hendelser-og-historie/majavatn-tragedien.852352.aspx%20Funnet%2009.01.2018
https://www.nfk.no/fylkesleksikon/innhold/hendelser-og-historie/majavatn-tragedien.852352.aspx%20Funnet%2009.01.2018
https://snl.no/Falstad_fangeleir%20Funnet%2020.06.2018
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=10431
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/mannen-som-nektet-å-leve-på-kne-1.970762%20datert%2020.05.2017
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/mannen-som-nektet-å-leve-på-kne-1.970762%20datert%2020.05.2017
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nQVoQ/Torgny-Segerstedt-og-Norge%20datert%2002.05.2005
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nQVoQ/Torgny-Segerstedt-og-Norge%20datert%2002.05.2005

