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Sammendrag 
 

 

Oppgaven tar for seg krigshistorien til kommunen og lokalsamfunnet Setskog fra 1940 – 1945. 

Setskog er ett tettsted og tidligere kommune som ligger øst i Aurskog-Høland med grense til 

Sverige. Oppgaven tar spesielt for seg forholdet mellom NS-miljøet i Setskog, lokalbefolkningen og 

motstandsbevegelsen. Oppgaven ser på hvordan relasjonene mellom disse ulike grupperingene var, 

sett i lys av at Setskog var en grensekommune med stor flyktningtrafikk til Sverige.  

I oppgaven ser jeg først på hvordan NS-miljøet i Setskog utviklet seg fra mellomkrigstiden og 

gjennom okkupasjonstiden. Jeg har via ulike kilder belyst sentrale NS-medlemmer, deres 

motivasjon og opptreden under krigen. Videre ser jeg på hvordan det kommunale styringssystemet 

ble påvirket og hvordan de to NS-ordførerne motarbeidet Nyordningen.  

Deretter ser oppgaven på hvordan lokalavisen Indre Akershus Blad ble underlagt Presseabteilung. 

Det belyses hvordan avisen prøvde å balansere sin pressedekning mellom å være et talerør for 

okkupasjonsmakten til å være en objektiv nyhetsformidler. Avisens redaksjon var preget av indre 

splittelse siden de to eierne hadde motsatt syn på NS. Redaktøren var medlem av NS mens 

forretningsføreren var sterkt kritisk til NS. Det drøftes i hvor stor grad avisens pålagte NS vennlige 

propaganda ga utslag på lokalbefolknings syn på NS. 

I Setskog var det en omfattende flyktningtrafikk og mange setskoginger var involvert i denne 

illegale virksomheten. Oppgaven ser på hvordan flyktningtrafikken var organisert og hvem som 

deltok i denne aktiviteten. Jeg har spesielt tatt for meg de familiegruppene på Setskog som var 

involvert i dette arbeidet. Et viktig poeng som drøftes er i hvor stor grad det oppsto konflikter 

mellom NS-miljøet og de som utførte illegal flyktningtrafikk. I et lite lokalmiljø hvor alle kjenner 

alle er det interessant å drøfte ulike lojalitetskonflikter i en slik sammenheng. Det kommer klart 

fram at NS-medlemmene i Setskog hadde en pragmatisk tilnærming til sitt medlemskap uten den 

store entusiasmen. Flere situasjoner som er beskrevet i oppgaven tilsier at lojaliteten til 

lokalsamfunnet og de som bodde der var større enn til NS og okkupasjonsmakten.  

Oppgaven tar videre spesielt for seg XU agenten Kasper Skjeggenes som under dekke av tysk 

vennlig krigsprofitør opererte i det skjulte i Setskog under krigen. 

  

Oppgaven har via ulike kilder sett på innbyggere i Setskog som ble arrestert. Jeg har spesielt sett på 

hvorfor disse ble arrestert og om dette var et resultat av angiveri og svik fra lokale NS-medlemmer 

V 
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Til slutt vurderes Setskog opp mot nabokommunen Aurskog og jeg drøfter hvorfor de to 

kommunene utviklet seg så forskjellig ift. hverandre. Der det i Setskog i svært liten grad ble etablert 

et NS-miljø, utviklet det seg et sterkt NS-miljø i Aurskog. Samfunnsmessige, politiske og 

demografiske forhold var av stor betydning for denne klare forskjellen mellom to nabokommuner.  
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Forord 

 
Jeg vil begynne med å takke veilederen min Øystein Sørensen. Han har hjulpet meg med gode 

tilbakemeldinger, veiledningssamtaler og hjelp til å finne kildematerialet. Videre ønsker jeg å takke 

Bjørg Lunner, Magne Malnes, Rolf Ekeheien, Knut Søren Krogh Fjermeros og Trond Arild 

Ydersbond for gode samtaler hvor jeg har fått et unikt innblikk i Setskog sin historie. Videre har de 

tipset meg om viktig kildemateriale som jeg har brukt. En takk går også til alle i Setskog som har 

kommet med gode bidrag og uttrykt interesse for oppgaven. Jeg ønsker også å takke alle de flinke 

folkene på Riksarkivet for fantastisk bistand og hjelp. Jeg vil takke Indre Akershus Blad og spesielt 

redaktør Arne Henrik Vestreng for at jeg fikk tilgang til deres arkiv selv under den spesielle covid-

19 situasjonen. 

Jeg vil også rette en stor takk til foreldrene mine som har støttet meg hele veien og brukt flere timer 

på diskusjoner. Til slutt vil jeg takke min farfar Olav Mandt Brokke for at jeg oppdaget min 

interesse for historie.  

 

Haavard Mandt Brokke 

Bjørkelangen, Mai, 2020 
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1. Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Temaet for denne oppgaven er krigshistorien til kommunen og lokalsamfunnet Setskog fra 1940 – 

1945. Jeg fokuserer spesielt på NS-styret, NS-medlemmer, lokalbefolkningen generelt, 

motstandsbevegelsen og forholdet mellom disse grupperingene. Jeg berører derfor i særlig grad ikke 

det alminnelige dagliglivet under krigen. I oppgaven ønsker jeg å belyse om det ble noen markante 

endringer i hvordan Setskogs befolkning oppfattet styresettet og styringen av kommunen fra før 9. 

April til etter 9. April 1940. Oppgaven skal også berøre noen underliggende temaer, blant annet den 

omfattende flyktningtrafikken igjennom kommunen til Sverige, nazifiseringen av lokalavisen og 

setskoginger som ble fengslet. Jeg ønsker å belyse om NS-styret, NS-medlemmer eller personer 

med NS-sympatier var skyldig i at medlemmer av lokalbefolkningen ble fengslet eller om deler av 

den illegale flyktningtrafikken ble avslørt. Dette kan gi en indikasjon på konfliktlinjer mellom NS, 

lokalbefolkningen og motstandsbevegelsen i Setskog under okkupasjonstiden. Jeg ønsker også å 

plassere Setskog inn som en del av den nasjonale krigshistorien ved vise til de ovennevnte temaene.  

Selve tittelen ''Nazister på skogtur ved grensen'' henviser til Setskogs beliggenhet. Setskog er et lite 

lokalsamfunn øst i Akershus med kort vei til Oslo og med grense til Sverige. Bygda består i stor 

grad av vidstrakte skogsområder og skog har alltid vært en viktig del av lokalsamfunnet. Skogen 

skaffer arbeid, skogen skaffer mat og skogen skaffer husly. ''Nazister'' henviser til bygdas NS-miljø 

i form av aktive medlemmer i det lokale NS styret og mer passive medlemmer i partiet, mange var 

skogeiere.  

Begrepet ''nazist'' er definert som en person som var medlem av NSDAP (Det nasjonal-sosialistiske 

tyske arbeiderparti) og som støtter opp om et totalitært regime, territorial utvidelse, anti-semittisme 

og rase overlegenhet.1 En mer generell definisjon blir beskrevet av Stein Uglevik Larsen i kapittelet 

«The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945: An Analysis of Membership Data» i 

«Who were the fascists: Social Roots of European Fascism». Han definerer alle som var medlem av 

et nazistisk parti som nazist, og om de drev propaganda eller annen politisk aktivitet for partiet.2 Før 

krigen hevdet Quisling at Nasjonal Samling ikke var et nazistisk parti, men dette endret seg under 

                                                 
1 Dictionary. ''Nazi''. Sist lest 20.04.2020. https://www.dictionary.com/browse/nazi?s=t  

2 Larsen, Stein Uglevik. «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945: An Analysis of Membership 

Data» i «Who were the fascists: Social Roots of European Fascism». Larsen, Stein Uglevik, Hagtvet, Bernt, 

Myklebust, Jan Petter. s. 595 (Bergen/Oslo/Tromsø: Universitetsforlaget, 1980)   

https://www.dictionary.com/browse/nazi?s=t
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krigen.3  

 

Oppgaven vil omhandle flere problemstillinger, men hovedproblemstillingen er: 

Hvordan var forholdet mellom NS-miljøet i Setskog, lokalbefolkningen og 

motstandsbevegelsen. Hvem meldte seg inn i Nasjonal Samling, hva var motivene deres og 

hvordan gav dette utslag på styret av Setskog?  

For å belyse hovedproblemstillingen vil jeg drøfte ulike elementer og underliggende 

problemstillinger.  

 Hvordan var utviklingen til NS i Setskog før og under okkupasjonen? 

 I hvor stor grad var det konfliktlinjer mellom NS-miljøet og lokalbefolkningen? 

 I hvilken grad bidro lokale NS-medlemmer til at den omfattende illegale flyktningtrafikken 

ble avslørt og i hvor stor grad bidro de med angiveri. Hvor lå deres lojalitet? 

 Hvordan ble flyktningtrafikken igjennom Setskog organisert?  

 I hvilken grad bidro nazifiseringen av lokalavisen til NS sin oppslutning i Setskog? 

 Hvordan var situasjonen i Setskog sammenlignet med nabokommunene? 

 

 

1.2 Oppbygning 

Oppgaven er delt inn i 7 kapitler. Innledningskapittelet definerer tema og problemstillinger knyttet 

til oppgaven. Videre belyser kapittel 1 tidligere forskning, historisk teori og metoder som jeg har 

benyttet i oppgaven. Kapittelet omhandler også betydningen og behandlingen av personvern.  

Kapittel 2 gir først en kort overordnet geografisk, historisk og demografisk beskrivelse av Setskog. 

Deretter beskrives den politiske historien til Setskog i løpet av 1930-tallet som danner et bakteppe 

for hvilket utgangspunkt Nasjonal Samling hadde i bygda. Etter dette gir jeg en oversikt og 

statistikk på alle fra Setskog som var medlem av Nasjonal Samling. Flere av medlemmene blir 

undersøkt nærmere for å etablere en forståelse for hvordan situasjonen til Nasjonal Samling var i 

Setskog samt som et grunnlag for å forstå deres motiver for å melde seg inn. Jeg redegjør også litt 

om tyskernes tilstedeværelse i kommunen. Kapittel 3 omhandler lokalavisen Indre Akershus Blad, 

                                                 
3 Larsen. «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-194» i «Who were the fascists». (Bergen/Oslo/Tromsø: 

Universitetsforlaget, 1980).  s. 595 
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som i utgangspunktet var en upolitisk avis, men som under okkupasjonen ble nazifisert og underlagt 

«Presseabteilung». Jeg belyser hvordan avisen ble en del av NS/okkupasjonsmaktens talerør inn i 

Setskog og nabokommunene. Jeg ser også på de indre stridighetene og uenighetene i redaksjonen 

og kort på rettsoppgjøret i etterkant. 

Kapittel 4 tar for seg flyktningtrafikken gjennom Setskog og motstandsarbeid. Kapittelet starter 

først med å beskrive grensesonen som Setskog ble en del av og hva det betydde for 

lokalbefolkningen. Deretter går jeg inn på Grensepolitiet og deres tilstedeværelse i kommunen samt 

generelt om flyktningrutene over Setskog. Jeg kommer inn på ulike personer som jobbet i 

motstandsbevegelsen, var grenseloser eller jobbet for XU. Jeg gir også en kort beskrivelse av 

organisasjonen XU.  

I kapittel 5 tar jeg for meg lokale innbyggere som ble fengslet for sine illegale aktiviteter. Det gis en 

oversikt over hvem de var, hva de ble fengslet for, hvor de satt fengslet, hvor lenge de satt fengslet 

og ikke minst om de ble angitt av noen av sine sambygdinger.  

Kapittel 6 er et drøftingskapittel som setter Setskog opp mot nabokommunen Aurskog og drøfter 

hvordan kommunen utviklet seg i forhold til den andre. 

Kapittel 7 inneholder avslutning, konklusjon og forslag til videre forskning på området. 

 

1.3 Teori og metode 

Innenfor norsk historieskrivning finnes det to store retninger: nasjonalhistorie og lokalhistorie. Den 

nasjonale historien er den historien alle lærer på skolen og som skal omfavne folk under ett 

kollektivt minne, et eksempel på dette er ''vi-fellesskapet''. Dette er et begrep benyttet av Synne 

Corell i hennes bok ''Krigens Ettertid: okkupasjonshistorien i norske historiebøker''.4 Begrepet 

beskriver hvordan vi selv etter mange år tar «eierskap» til krigens hendelser ved at vi henviser til 

krigen med å bruke begreper som ''vi, oss, vårt, vår'' osv. 

For å understøtte dette så har jeg tatt med dette utdraget fra boken hennes: 

''Et aktivt og uttalt tekstlig ''vi – fellesskap'' fungerer som et eksempel på hvordan historie kan brukes for å 

skape eller opprettholde identitet: for å se sammenheng i egne liv, i et videre fellesskap og for å knytte egne 

liv til et kollektiv''.
5  

 

Nasjonalhistorien har lett for å overskygge lokalhistorien siden den nasjonale historien kan fremstå 

                                                 
4 Corell, Synne. Krigens ettertid: okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Oslo: Spartacus Forlag AS. 2010. s. 26 

5 Ibid. s. 121 
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som mer fengende, blir mer publisert og appellerer til flere enn lokalhistorien. Den nasjonale 

historien omhandler de store hendelsene og klarer å lage en konsensus rundt disse. Eksempler på 

slike hendelser er senkningen av Blücher, brenningen av Finnmark, de ulike sabotasjeoppdragene, 

etc. – men evner ikke i like stor grad å danne en konsensus om det sivile liv som utspant seg i 

norske lokalsamfunn. Der hvor nasjonalhistorien beskriver det dagligdagse samfunnslivet er dette 

ofte relatert til de større byene. Nasjonalhistorie og lokalhistorie vil gli over i hverandre. Hva som er 

lokalhistorie og hva som er verdenshistorie kommer litt an på perspektiv. Den norske lokalhistorien 

har lang tradisjon og ifølge Knut Kjeldstadli, ble grunnlaget for lokalhistorien lagt av Lorens Berg i 

1905 da han gav ut en bok om bygdehistorien til Andebu. Han fulgte deretter opp med bøker om 

Brunlanes, Hedrum, Sandherad, Tjøme og Tjølling.6 Lokalhistorien er likevel ikke en selvstendig 

retning som står uavhengig av nasjonalhistorien, snarere så er det et gjensidig forhold. 

Lokalhistorien bidrar med å bygge opp omkring den nasjonale historien samtidig som 

nasjonalhistorien bidrar med å danne bakteppet for lokalhistorien. En kan gjerne si at 

nasjonalhistorien ofte kan bestå av en rekke lokalhistorier som til sammen har dannet en konsensus 

om hvordan krigen forløp her i Norge.  

 

Innenfor lokalhistorien så kan en skille mellom to grener ''Lokalhistorie'' og ''undersøkelser på 

lokalt nivå''. Forskjellen mellom disse er at i den førstnevnte undersøker en det lokale for dets egen 

skyld. I sistnevnte søker en etter en måte å undersøke et allment spørsmål.7 Det er den førstnevnte 

som er brukt i denne oppgaven, selv om jeg også ser at relasjonen mellom tilhengere av 

okkupasjonsmakten og motstandere i et lite lokalsamfunn som Setskog også kan være interessant i 

et allment perspektiv. Selve lokalhistorien er en studie av et enkelt lokalsamfunn eller spesielle 

fenomener tilknyttet et lokalsamfunn. Et bedre begrep for dette er case-studie. Målet med denne 

metoden er at en kan tilegne seg en helhetlig forståelse av situasjonen, gruppen eller lokalsamfunnet 

en har forsket på.8 Jeg har samlet inn data ved hjelp av ulike kvalitative tilnærminger som fra 

arkiver, bøker, aviser og nettsider. Oppgaven fremstår som en analyse av hvordan forholdet var 

mellom NS-miljøet i Setskog, lokalbefolkningen og motstandsbevegelsen. Hvem meldte seg inn i 

Nasjonal Samling, hva var motivene deres og hvordan gav dette utslag på styret av Setskog.9 

Denne oppgaven er i tillegg til å være en case-studie, en prosopografisk oppgave. Prosopografi, 

                                                 
6 Kjeldstadli, Knut. Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget. 1999. 

s. 89 

7 Ibid. s. 89 

8 Halvorsen, Knut. Å forske på samfunnet: en innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Bedriftsøkonomens 

Forlag. 1989. s. 67 

9 Ibid. s. 68 
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også kalt kollektiv biografi, er en historisk metode som blir brukt for å forklare de eksterne og 

interne trekkene hos en gruppe personer som har noe til felles. Et slikt felles trekk kan være politisk 

ståsted, geografisk bakgrunn, sosiale forhold ol.10 Ved hjelp av prosopografi kan en f.eks. forklare 

og se på ulike motiv for noen personers handlinger.11 Denne oppgaven undersøker ulike motiv 

personer i Setskog hadde for innmeldelse i Nasjonal Samling. 

 

Forskning på lokal historie og skriving av lokal historie er oftest drevet frem av lokale 

historieforeninger, lokalhistorikere og hobbyhistorikere. Disse samarbeider ofte med skoleverket i 

form av lokalhistorisk opplæring i form av f.eks. skoleutflukter. Når en holder på med lokalhistorisk 

virksomhet, er det ofte et ønske om å bygge opp lokal tilhørighet og identitet, skriver Kjeldstadli.12 

Når jeg i denne oppgaven har jobbet med lokalhistorie, har det vært viktig for meg å følge regelen 

innenfor lokalhistorieteori som går ut på at man skal skrive på lokalsamfunnets premisser. En 

skriver lokalhistorie for at den i hovedsak skal fenge folk der historien er satt. Det har også vært 

hensikten min med denne oppgaven, at folk i Setskog kan bli opplyst om og interessert i sin egen 

historie. Setskogs krigshistorie er også en del av den nasjonale historien både direkte og implisitt. 

Historien om den omfattende flyktningtrafikken som foregikk gjennom Setskog og inn i Sverige 

tilhører ikke kun Setskog, men hele nasjonen. Flere titusener flyktet fra alle deler av landet enten 

over sjøen eller over grensen et sted mellom Østfold og Finnmark. Kjeldstadli definerer tre 

koblinger som kan benyttes for å knytte det lokale med det allmenne. Den koblingen jeg har 

benyttet meg av er kobling nummer 2. Det Kjeldstadli sier om denne koblingen, er at utformingen 

av lokalhistorien og bygda den omhandler skal være spesiell, inndragning av kunnskap utenfra vil 

være verdiløst eller skadelig. Han sier videre at kontrastene eller ulikhetene kan bli tydelige når en 

ved å vise hvor spesiell en bygd var, drar inn kunnskap utenfra som f.eks. ved å sammenligne den 

aktuelle bygda med andre bygder eller dra inn nasjonal historie.13 

 

To metoder jeg har brukt i denne oppgaven er hermeneutikk og komparasjon. Hermeneutikk går ut 

på at en går inn i kildene med en viss formening eller fordom. Mine formeninger eller fordommer 

om Setskog, var at det ikke ville finnes mange kilder fra Setskogs krigshistorie og kun få hendelser 

av betydningsfull art. En beveger seg inn i kildene og tolker disse etter de formeningene en har 

                                                 
10 Verboven, Koenraad. Carlier, Myriam og Dumolyn, Jan. ''A Short Manual to the Art of Prosopography''. 

https://web.archive.org/web/20120220013548/http://prosopography.modhist.ox.ac.uk/images/01%20Verboven%20p

df.pdf. s. 5(39).  

11 Ibid. s. 7 (41) 

12 Kjeldstadli. Fortida er ikke hva den en gang var. Oslo: Universitetsforlaget. 1999. s. 90 

13 Ibid. s. 91 

https://web.archive.org/web/20120220013548/http:/prosopography.modhist.ox.ac.uk/images/01%20Verboven%20pdf.pdf
https://web.archive.org/web/20120220013548/http:/prosopography.modhist.ox.ac.uk/images/01%20Verboven%20pdf.pdf
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dannet tidlig i arbeidet. Under arbeidet med kildene kan en oppdage nye antagelser, kilder eller 

hendelser en ikke forutså. Ved å tilegne seg denne kunnskapen, blir en etter hvert mer fortrolig med 

fortida. Ved å fortsette å tolke, søke og tilegne seg mer kunnskap, så vil en kunne forstå fortiden 

bedre.14 Etter å ha lest og tolket mine kilder, har jeg dannet en ny formening og har som følge av 

dette fått et bedre forhold til fortiden. En danner ny forståelse av hvorfor noen f.eks. valgte å melde 

seg inn i Nasjonal Samling. Dette fører til at en kan endre originale fordommen eller formeninger. I 

løpet av arbeidet med oppgaven og tilegning av kunnskap til oppgaven, oppdaget jeg at det fantes 

langt flere kilder og flere markante hendelser enn det jeg opprinnelig trodde.  

Komparasjon har blitt brukt i hovedsak i kapittel 6. Komparativ metode er ifølge Knut Kjeldstadlis 

bok ''Fortida er ikke hva den engang var'':  

 

''Ved komparativ metode holder en altså (minst) to forskjellige enheter av samme art opp mot 

hverandre, for eksempel to ulike historiske utviklingsforløp eller to ulike sosiale systemer''.15 

 

En forklaringsmetode jeg har brukt i oppgaven er motivforklaring. Motivforklaring blir brukt som 

en tilnærming for å finne ut av hva som lå bak handlingen til en eller flere personer. Dette er 

metoden jeg har benyttet for å forstå hvorfor de fra Setskog som meldte seg inn i Nasjonal Samling, 

gjorde nettopp det. For å danne en forståelse av hvor forskjellig de to bygdene utviklet seg, benyttet 

jeg denne metoden da jeg drøftet forskjellene mellom Aurskog og Setskog. En prøver å forstå 

personer ved å anta hva som ligger bak hensikten bak handlingene deres. Ved å bruke 

motivforklaring, puster en liv og vilje inn i personene som historien forteller om. En gjør personene 

til subjekter i samfunnet og i sin egen historie istedenfor å gjøre dem til passive objekter som en 

ikke klarer å forstå valgene til.16  

 

1.4 Kilder 

Under arbeidet med denne oppgaven har jeg brukt en rekke kilder fra arkiver, bøker, aviser og 

nettsider. Flere av kildene har aldri tidligere blitt benyttet og heller ikke blitt «åpnet». Dette gjelder i 

hovedsak sakene fra landssvikarkivet på Riksarkivet. Majoriteten av bøkene jeg har brukt består av 

den større nasjonale litteraturen om andre verdenskrig og okkupasjonen. En litteratur som vokser i 

mengde for hvert år siden flere ønsker å fortelle sin families eller bygds rolle fra krigen. På denne 

                                                 
14 Kjeldstadli. Fortida er ikke hva den en gang var. Oslo: Universitetsforlaget. 1999. s. 123 - 124 

15 Ibid. s. 265 

16 Ibid. s. 251 
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måten blir historien en del av det kollektive nasjonale minnet om krigens dager, akkurat slik jeg har 

gjort ved å skrive denne oppgaven. Det er ikke mye forskningslitteratur som omhandler lokale 

forhold i Setskog under okkupasjonstiden. Den litteraturen som finnes er forholdsvis ukjent, men 

med bistand fra lokale ildsjeler i Setskog, har jeg fått tilgang til litteratur som finnes på området. 

Denne oppgaven er imidlertid den første som knytter krigshistorien til Setskog sammen med bruk 

av kilder fra landssvikarkivet og på den måten også kan presentere en komplett liste over lokale NS-

medlemmer og deres handlinger. 

 

Min hovedkilde i arbeidet med oppgaven har vært landssvikarkivet fra Riksarkivet. Dette arkivet 

har gitt mye informasjon. Landssvikmappene gir et godt bilde av personen saken omhandler. De 

inneholder informasjon som fødselsdato, yrke, familieforhold og motiv for innmeldelse. Som en del 

av landssvikmappene er det også mye annen avledet informasjon om andre personer og hendelser i 

bygda som var relevante for saken og som i ettertid er svært interessant og viktig historisk 

materiale. Det er viktig å være klar over at informasjonen som framkommer i landssviksakene ofte 

ikke er 100% objektive. Mange som ble anklaget for landssvik pyntet ofte på sannheten slik at de 

skulle få en mildere straff. Under rettsoppgjøret var det stort trykk på domstolene slik at 

påtalemyndigheten ofte ikke hadde tid til å drive dypere etterforskning rundt hver eneste sak. Det er 

derfor ikke usannsynlig at de i Setskog som ble dømt i landssvikoppgjøret, gjorde mer enn det som 

kom fram under etterforskningen og rettsaken. Dette gjelder også for grunner de oppgav som motiv 

for innmeldelse i NS. Det er viktig at dette tas med i betraktningen når kildematerialet skal leses og 

forstås. 

 

En annen viktig kilde jeg har brukt er avisen Indre Akershus Blad sitt arkiv. I dette arkivet har 

avisen lagret samtlige utgaver som avisen har utgitt. For meg har opplagene fra 1940 til 1945 

selvsagt vært svært aktuelle og viktige. Selv om avisen var underlagt sensur, gir den likevel et 

verdifullt innblikk i hvordan samfunnet i Setskog generelt sett var under krigen. Avisen er og var 

lokalavis for flere kommuner og dette gir da mulighet for å trekke ut kildemateriale fra avisens 

arkiv som viser forskjellene i NS-aktivitet mellom de ulike kommunene. Dette kan bl.a. leses ut fra 

intervjuer med de ulike ordførere og annen omtale fra de forskjellige kommunene. Siden avisen var 

under sensur og hadde en NS-lojal redaktør, er det viktig å lese dette med et kritisk blikk. Det var 

fast rutine at avisens innhold ble gjennomgått av Presseabteilung før den gikk i trykken. Dette 

skjedde for å forhindre at det ikke ble publiserte noe som kunne skade NS eller Tyskland sitt 

renommé. I tillegg til nyhetssaker som direkte omhandlet Setskog, gir avisens arkiv et interessant 
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innblikk i avisens ulike redaksjonelle linjer gjennom krigen og hvordan redaksjonen styrte avisen.  

Indre Akershus Blad sitt arkiv er i likhet med Landssvikarkivet åpent for offentligheten. Avisens 

arkiv er i tillegg digitalisert og dermed tilgjengelig uten personlig oppmøte. 

 

1.5 Tidligere litteratur og forskning 

Hvis en ser på den forskningslitteraturen som finnes for andre verdenskrig generelt, både 

internasjonalt og nasjonalt, så er denne enorm. Litteratur som omhandler krigen er svært populær og 

det blir mer litteratur for hvert år som går. Denne vil selvsagt danne et bakteppe for en oppgave som 

ser på lokalhistoriske forhold. Når det gjelder lokalhistorisk forskningslitteratur generelt, så 

begynner også dette etter hvert å få et betydelig omfang. Litteratur som er relevant for den 

oppgaven jeg har valgt er svært begrenset. Relevant litteratur for min oppgave er ikke samlet i 

bøker, avhandlinger eller andre forskningsbaserte verker, men er samlet inn fra ulike kilder. Den 

finnes bl.a. som deler av innholdet i ulike bøker som angir gitte lokalhistoriske eller 

nasjonalhistoriske temaer, eller i form av en enkelt forfatter som har skrevet en bok om et tema som 

har interessert han/henne. Et eksempel på et slikt tema kan f.eks. være flyktningtrafikken over 

grensen.  

Den eneste tidligere litteraturen som til en viss grad tar for seg Setskog under krigen er Asbjørn 

Fossens bok ''Livet i Setskog 1400 – 2000''. Utfordringen med denne boka er at Fossen har prøvd å 

ta med litt av alt og ikke gått særlig i dybden. Han anonymiserte også NS-medlemmer fra Setskog i 

sin bok, noe som gjorde søket etter disse vanskeligere. Det er forståelig at han anonymiserte disse, 

siden denne boka kom ut i 2002. Det var da bare 57 år siden krigens slutt og en navngiving av 

tidligere NS-medlemmer ville på den tiden vært for tidlig. Landssvikarkivet var på dette tidspunktet 

fortsatt lukket for offentligheten. Han skrev riktignok noen år tidligere en bok ved navn 

''Hjemmefront og Nasjonal Samling i Sørum og Aurskog-Høland 1933 – 1947''. Innholdet i denne 

boken gir oss ingen ny informasjon da dette innholdet ble kopiert og kom på nytt i boka om 

Setskog.  

Da jeg skulle sette meg inn i forholdene i Aurskog under krigen, henvendte jeg meg igjen til 

Asbjørn Fossen sin litterære samling av lokalhistorie fra Aurskog-Høland. I denne boka gikk Fossen 

mye grundigere til verk og mye av informasjonen om Aurskog er hentet fra boka hans ''Ei ny bygd 

blir til Aurskog 1940 – 1966''. Asbjørn Fossen er den eneste som tidligere har forsøkt seg på å 

formidle en samlet historie for bygdene Aurskog og Setskog. 

For å danne et bilde av den politiske situasjonen i Setskog på denne tiden, har jeg brukt valglistene 

til SSB som omfatter Stortingsvalgene i 1933 og 1936 og Kommunevalgene i 1934 og 1937. Det er 
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ut ifra tallene i disse listene, jeg har kommet fram til % i oppslutning, antall stemmer og om NS 

stilte liste eller ei. Jeg har også brukt boka ''Who Were the Fascists: Social Roots of European 

Fascism'' og kapitlene «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945: An Analysis of 

Membership Data» av Stein Uglevik Larsen og «Regional Contrasts in the Membership Base of the 

Nasjonal Samling*: A Study of the Political Ecology of Norwegian Fascism 1933-1945» skrevet av 

Jan Petter Myklebust og Bernt Hagtvet. Det er fra disse jeg har hentet de nasjonale tallene til 

Nasjonal Samling og informasjon om kjønnsfordelingen og yrkesbakgrunnen i partiet. 

For å få en oversikt, og for å danne et godt bilde av flyktningtrafikken igjennom Setskog, har jeg 

benyttet meg av Ragnar Ulsteins bokserie ''Svensketrafikken'' og Jarle Elvemos bok ''Grensebarn i 

krig: De unge og glemte heltene''. Ulsteins bokserie har fungert som rammeverket for å få en 

generell oversikt over flyktningtrafikken. Jarle Elvemos har bidratt til å gi relevante opplysninger 

fra Setskog ettersom han intervjuet en familie i Setskog som drev med flyktningarbeid. En siste 

litteraturkilde som også har bidratt til å gi en oversikt over flyktningsituasjonen er Magne Malnes 

og hans familiehistorie. Malnes sin familiehistorie er spesiell og den har aldri vært skrevet ned i 

noen bok. Familiehistorien har i hovedsak blitt fortalt muntlig til folk, men i nummer 47 av Norsk 

Ukeblad, 2019 fortalte han sin historie til magasinet.  

 

1.6 Personvern  

Da denne oppgaven ble skrevet var det 75 år siden krigen ble avsluttet. De fleste av de som 

opplevde krigen har derfor gått bort. Det er av den grunn jeg har valgt å være helt åpen rundt hvem 

som var medlemmer av Nasjonal Samling og deres virke. I et lite samfunn som Setskog, er nesten 

alle som lever i dag i slekt eller bekjent med disse personene. Jeg føler at det er viktig å vise 

historien på begge sider, slik at det om mulig kan dannes en forståelse i dag på hvorfor noen ble 

med i Nasjonal Samling. Det er sikkert personer i Setskog i dag som vil være uenige i hva som 

kommer fram i denne oppgaven, dens åpenhet og framstilling av enkeltpersoner. Det vil 

sannsynligvis komme motforestillinger og kritikk. Denne oppgaven har ikke til hensikt å henge ut 

de som meldte seg inn i NS, ei skape ett nytt krigsoppgjør, men tvert imot kanskje vise en noe mer 

nyansert virkelighet omkring den enkeltes valg i disse krevende årene i Norges historie. Kanskje 

oppgaven vil være med å bekrefte eller avkrefte mange rykter som går i et slikt lite samfunn. I dag 

er det fortsatt slik at det hefter en viss forutinntatthet om personer som var medlem av NS i Setskog. 

Det eksisterer mange historier som i sterk grad fortsatt stigmatiserer mange som var medlem av NS 

uten at dette bygger på annet enn “bygdeprat” og rykter. For de som er etterkommere til NS-

medlemmer, kan kanskje denne oppgaven ha en mer positiv opplysende effekt. I alle år har de 
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muligens levd med skammen og «fått høre det av andre», men ved å gi et fullt og udekket bilde av 

situasjonen av hva som virkelig hendte, så kan denne oppgaven kanskje gi et noe mer nyansert bilde 

av hva som skjedde. Alle sakene er fullt tilgjengelige på Riksarkivet. Ingen av dem inneholder 

sensitiv informasjon i henhold til Riksarkivets regler og kan etterprøves av de som ønsker.  
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2. Setskog, Nasjonal Samling og Tyskerne 

 

Setskog er i dag et tettsted helt øst i kommunen Aurskog-Høland i Akershus med grense til Sverige. 

Grensetrafikken i dag består i hovedsak av folk på vei til Sverige for billig alkohol og snus, men for 

rundt 80 år siden var grensetrafikken av en helt annen art. På den tiden var Setskog en egen 

kommune. I 1905 ble den adskilt fra Høland Herred på det grunnlag at befolkningen i Setskog ikke 

følte at de ble representert i herredsstyret.17 Setskog var en typisk landbrukskommune hvor 

majoriteten hadde sitt yrke innen jord- og skogbruk. Spesielt skogbruket var viktig i dette området 

med store private skogeiendommer. De tradisjonelle gårdsbrukene var små og det var ikke så store 

områder som egnet seg for jordbruk. Inntektene fra disse gårdsbrukene var derfor forholdsvis små 

og de fungerte mere som selvbergingsenheter hvor det ble produsert mat til eget bruk.18 Det 

politiske regime før krigen var dominert av Arbeiderpartiet.19 De andre partiene som var 

representert i herredsstyret var Venstre og Høyre. Nasjonal Samling hadde ingen representasjon i 

Setskog før krigen. Det fantes ikke noe lokallag eller medlemmer, men partiet stilte med valglister 

likevel, uten at det gav synlige resultater.20 

 

Under stortingsvalget i 1933 og kommunevalget i Setskog 1934, ble Arbeiderpartiet det største 

partiet. NS fikk ingen stemmer. Under stortingsvalget i 1936 gikk 2 av de 391 godkjente stemmene 

til Nasjonal Samling.21 Det gav en oppslutning på 0.51% som forble den eneste oppslutningen 

Nasjonal Samling fikk i Setskog frem til 9. april 1940. Lignende oppslutting ser en også i 

nabokommunene til Setskog. I Nordre Høland var det 1,72%, i Søndre Høland 0,09% og i Rømskog 

0,44%. Unntaket var i Aurskog, hvor NS oppnådde 4,09% i oppslutning. Ved valget i 1937, som 

forble det siste før krigen, stilte ikke partiet liste i Setskog.22 Hvem som avgav de to stemmene i 

1936 er ukjent.  

 

Det var først etter krigens begynnelse at NS begynte å få medlemmer fra Setskog. Årsakene til at 

noen meldte seg inn i NS i 1940 var ulike og sannsynligvis ikke annerledes enn i andre distrikter i 

                                                 
17 Fossen, Asbjørn. Livet i Setskog. Aurskog:Memoria Bok og Forlag. 2002. s. 35 - 36 

18 Ibid. s. 112 

19 Ibid. s. 40 

20 Ibid. s. 40 

21 Norges Offisielle Statistikk IX. 107. Stortingsvalget 1936. s. 36 

22 Norges Offisielle Statistikk IX. 133. Kommunevalgene og Ordførervalgene 1937. s. 30 - 31 
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Norge. Generelt sett var ofte årsakene til innmeldelse i NS rent ideologiske, den gunstige 

krigssituasjonen for Tyskland, frykten for bolsjevismen, ønsket om å beholde jobb og inntekt eller 

behov for å beskytte eiendommen.23 Sett i lys av dette, blir det naturlig for meg å stille spørsmålet: 

«Hvem fra Setskog ble NS-medlemmer og hva var deres motiver for innmeldelse i partiet?»  

 

2.1 Oppslutning og medlemmer  

Nasjonal Samling ble dannet 17. Mai 1933, rett etter at depresjonen hadde vært på det alvorligste. 

Arbeidsledigheten var fortsatt høy noe som rammet bygdene hardt. NS skulle bli ett nytt 

partialternativ for de som var rammet av krisen og de som var lei det de oppfattet som den politiske 

elitens manglende vilje til å løse den.24 Partiet ble også et alternativ for de med anti-kommunistisk 

syn og som fryktet revolusjon i Norge. Videre søkte deler av middelklassen til NS. Middelklassen 

besto av samfunnsnyttige yrker som bønder, politi, sykepleiere, ingeniører, offiserer osv.25 Med 

bakgrunn i dette, økte partiets medlemstall før krigen. Av de totalt 2691 personene som var innom 

partiet før april 1940 var 9% bønder. I kapittelet, «The Social Foundation of Norwegian Fascism 

1933 – 1945: An analysis of Membership Data», i boka ‘’Who Were the Fascists: Social Roots of 

European Fascism.”, finnes statistikk over ulike yrkers delaktighet i NS. Den viser at av de som var 

medlemmer i tillegg til bønder bl.a. var 1.4% lærere, 13.5% husmødre, 15.3% innen kontor og 

administrasjon og 3.5 % businessmenn. Disse tallene må leses med forsiktighet. Realiteten er at det 

presise antallet medlemmer av Nasjonal Samling i mellomkrigstiden aldri ble kartlagt i sin helhet. 

Det mangler kilder og det var ikke noe system som faktisk holdt oversikt over antallet 

medlemmer.26 

Nasjonal Samling etablerte seg også som de unges parti. 54,3% av alle som var medlemmer av 

partiet i perioden fra 1933 til 1939, var i aldersgruppen fra 20-45 år. Dette var en trend som fortsatte 

under krigen.27  

 

I majoriteten av de landssviksakene jeg har sett på, sier den siktede at han/hun meldte seg inn i NS i 

løpet av høsten 1940. Dette kan ha en sammenheng med tidspunktet for Terbovens tale den 25. 

                                                 
23 Larsen. «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945, i Who Were the Fascists. (Oslo/Bergen/Tromsø: 

Universitetsforlaget, 1980). s. 614 

24 Njølstad, Olav. ''NS-medlemmene: Hvem var de?''. Norgeshistorie. 13.03.2020. 

https://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/mennesker/1701-ns-medlemmene-hvem-var-de.html 

25 Njølstad. ''NS-medlemmene: Hvem var de?'' 

26 Larsen. «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945'' I ''Who were the fascists''. 

(Oslo/Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget, 1980). s. 619 

27 Ibid s. 603 
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september 1940, da han erklærte opprettelsen av et nasjonalt riksråd og Nasjonal Samling som 

landets eneste lovlige parti.28 I løpet av 1941 meldte Eugen Ydersbond, Ole og Karen Krog seg inn i 

NS. I alt meldte 18 av 800 innbyggere fra Setskog seg inn i Nasjonal Samling. Dette gir en 

oppslutning på 2,25% som er betraktelig høyere enn ved valget i 1936, men lavere enn snittet for 

landet i sin helhet. Gjennomsnittet for Norge var på 2,81%.29  

 

De som var oppført som medlemmer i NS fra Setskog var følgende30: 

Navn: Alder: Yrke: 

Johannes Bolstad 30 år Gårdbruker/Skogeier 

Albert Fjermeros 39 år Lærer/Ordfører 

Ole Gaasvik 50 år Gårdbruker 

Ove Holter-Hovind 32 år Kjøpmann 

Johan Bernhard Johnsen 23 år Veivokter 

Mads Kolstad 51 år Gårdbruker 

Ingrid Krog 32 år Husmor 

Nils Krog 32 år Gårdbruker 

Karen Krog 76 år Pensjonist 

Ole Krog 77 år Gårdbruker  

Christian Krogh 30 år Skogbestyrer/Ordfører 

Øivind Krogh 25 år Kontormann 

Gertrud Lund 46 år Lærer 

Kasper Skjeggenes 30 år Skogeier 

Sigurd Erik Tangen 56 år Gårdbruker 

Agnes Ydersbond 41 år Husmor 

                                                 
28 Grimnes, Ole Kristian. ''Norge under Andre Verdenskrig''. Store Norske Leksikon. 07.01.2020. 

https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig 

29 Myklebust og Hagtvet. «Regional Contrasts in the Membership Base of the Nasjonal Samling*:A Study of the 

Political Ecology of Norwegian Fascism 1933-1945», i Who Were the Fascists: Social Roots of European Fascism, 

Larsen Hagtvet, Myklebust. s. 622 (Bergen/Oslo/Tromsø: Universitetsforlaget, 1980) 

30 Riksarkivet – Landssvikarkivet. Romerike Politikammer. RA/S-3138. Pnr. 68/45 Krogh, Christian. 
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Sofus Håvard Ydersbond 34 år Gårdbruker 

Eugen Andreas Ydersbond 35 år Gårdbruker/Gartner 

 

Jeg har tatt med Eugen Ydersbond i den lokale statistikken over personer fra Setskog som var med i 

NS, selv om han ikke var registrert som medlem av Setskog NS. De andre på listen ovenfor var 

oppført i Setskog NS-medlemsregister og det finnes ikke dokumentasjon på at Eugen Ydersbond 

noen gang var medlem av NS-laget som var etablert i Setskog. Alderen som er oppført på listen, er 

når de meldte seg inn i NS. Av de som var medlemmer i NS i Setskog, var 76.47% menn og 23.53% 

kvinner. På nasjonalt plan var det 65.08% menn og 34.92% kvinner som var medlemmer i NS.31 

Bøndene utgjorde 50% av medlemmene i Setskog. Når det gjelder yrkesbakgrunn så utgjorde 

bønder 23.5% av medlemsmassen til NS på det nasjonale plan under krigen.32 
 

 

I denne oppgaven tar jeg i hovedsak for meg de medlemmene i Setskog NS som hadde ulike verv i 

NS og som er med å danne et bilde av de mulige konfliktlinjene mellom NS-miljøet og resten av 

samfunnet. Majoriteten av medlemmene i Setskog NS var kun passive medlemmer og var medlem 

av partiet i kun kort tid. Disse personene tar jeg ikke med i min oppgave. Jeg vil likevel si litt om 

personene Ove Holter-Hovind, Mads Kolstad, Sigurd Tangen og Ole Gaasvik. Disse personene har 

jeg tatt med fordi de gir et innblikk i hvor ''lojalt'' NS-miljøet var mot sin fører. Samt et mulig 

frampek om hvor lojaliteten lå blant de mer ''aktive'' medlemmene i Setskog NS. 

 

  1. Mads Kolstad stod som medlem i partiet fra 5.10.1940 til 10.8.1941. Kolstad 

nektet selv for å ha stått som medlem, men innrømmet at han muligens kunne ha tegnet 

medlemskap i beruset tilstand. Han fikk besøk av Nils Krog og Sofus Ydersbond og tegnet seg da 

som medlem. Påtalemyndigheten fant til slutt ut at han var oppført i NS sitt nasjonale 

medlemsregister.33 Nasjonal Samling fikk nok ikke med dette et lojalt medlem. Det sies at han ofte 

var hos naboen, Lars Gerhard Østbye og hørte på illegal radio. Østbye visste ikke engang at Kolstad 

var medlem, en forklaring som kommer fra flere andre sambygdinger. Mads Kolstad ble unnlat 

tiltale etter krigen da han bare hadde vært medlem dette korte tidsrommet.34  

   

                                                 
31 Larsen. «The Social Foundations of Norwegian Fascism 1933-1945'' I ''Who were the fascists''. 

(Oslo/Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget, 1980). s. 604 

32 Ibid. s. 611 

33 Riksarkivet – Landssvikarkivet. Romerike Politikammer. RA/S-3138. Pnr. 325/46 Kolstad, Mads 

34 Ibid. 
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  2. Ole Gaasvik stod som medlem fra 24.11.1940 til 28.8.1942. Da innså han at det 

var galt å stå som medlem av NS. I likhet med mange andre, meldte han seg inn etter at Nils Krog 

og Sofus Ydersbond hadde vært på besøk. Begrunnelsen hans var at dette virket som det rette å 

gjøre. Han ville forhindre tysk innflytelse i den norske statsadministrasjonen. Han hadde sterkt 

uttrykt til begge at han ønsket å stå som passivt medlem, men etter en stund ble han innstilt som 

propagandaleder. NS fikk nok verken en god eller lojal propagandaleder ettersom han brente opp alt 

materialet han fikk tilsendt. Etter krigen ble han dømt til en bot på 1000 kr, tap av 

stemmerettigheten i 10 år og forbud mot å tjenestegjøre i hæren. Han fikk erstatning og benådning 

30.april 1946.35  

   

  3. Ove Holter-Hovind ble det ikke opprettet sak mot ettersom han døde den 

26.06.1943.36 Johan Ekeheien, lokal flyktninglos og motstandsmann, beskriver Hovind som en lojal 

og god mann som ikke ville noen noe vondt, der han som vitne uttaler seg i saken til Sigurd Tangen. 

Hovind deltok i illegalt arbeid med Ekeheien. Han kjørte jøder og flyktninger til Ekeheien, som så 

fulgte dem over grensen. Ekeheien fortalte videre at Hovind overhørte ofte nyheter fra London på 

turene sine til Oslo og fortalte disse videre til folk i bygda. Det var ingen forakt ovenfor Hovind 

pga. hans NS-medlemskap og Setskogingene kunne snakke med ham om hva som helst uten risiko. 

Ekeheien forteller at han hadde hørt at Hovind hadde fått tak i en del pistoler i Oslo som ble delt ut 

til lokalbefolkningen.37 Dette ble aldri bekreftet. 

   

  4. Sigurd Erik Tangen stod som medlem i NS gjennom hele okkupasjonstiden. I løpet 

av denne tiden var han økonomileder i Setskog NS, et verv han ifølge sin landssviksak ikke hadde 

noe imot. Som økonomileder hadde han ingen arbeidsoppgaver tilknyttet laget, siden laget i 

hovedsak var uten aktivitet. Det var allment kjent i bygda at han var medlem i NS, og vitnene i 

saken sier at hans NS-medlemskapet ikke virket inn negativt for hans rykte. Tangen var meget godt 

likt av alle og vitner sier han ikke hadde mye samvær med resten av samfunnet. Han leverte alltid 

mer enn det han var pålagt av jordbruksvarer til butikken og gav deler av overskuddet til folk som 

manglet mat. Tangen forklarte i avhør at han ikke visste at det var straffbart å melde seg inn i NS, 

men sier i sin forklaring at han innser at det var galt å gjøre. Han erklærte seg selv straffskyldig og 

ønsket å stå til ansvar for det han hadde gjort. Retten la vekt på at han var 63 år da saken ble tatt opp 
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og sannsynlig hadde blitt lurt inn i å melde seg som medlem. Tangen fikk en stor bot på 5000 kr, en 

bot han fikk erstatning for kort tid etter domsavsigelsen. Han ble ikke fradømt stemmerettigheten 

slik normen var for mange andre.38  

 

2.2 Sofus Håvard Ydersbond  

Sofus Håvard Ydersbond, født den 11. juli 1906 meldte seg inn i Nasjonal Samling høsten 1940. 

Han stod som medlem fram til frigjøringen. Han betalte bare kontingenten fram til 1942, men 

gjorde ingen forsøk på å forlate partiet. Sofus begrunnet sin avgjørelse om å melde seg inn i NS 

med at han ville være med på å gjøre partiet sterkt nok. På den måten kunne en beholde en egen 

norsk administrasjon.39 Denne begrunnelsen delte han med mange andre som meldte seg inn i 

Nasjonal Samling. I vitneforklaringene ifm. landssviksakene i Setskog kommer det fram at Sofus og 

Nils Krog er de to som oftest nevnes med tilstedeværelse når de fleste i Setskog NS melder seg inn i 

partiet. Mange forteller at de meldte seg inn etter at de to hadde vært på besøk. Dette stemmer også 

overens med hva Ydersbond selv sier i sin forklaring. Han forteller at han tror antallet de klarte å 

verve inn i partiet var mellom 5 - 8 stykker. Selve ideen om å verve sambygdinger kom ikke fra 

Ydersbond selv. Vervingen ble startet etter anmodning fra fylkesfører Tokle og distriktslegen Hval 

fra nabokommunen Aurskog. Aurskog var en kommune med betraktelig høyere andel NS-

medlemmer. Sofus og Nils var svogere og godt kjente personer i bygda. Tokle og Hval ønsket at 

disse to skulle stå for vervingen av medlemmer. Vervingene ble gjennomført i 1940 og det ble ikke 

flere vervingsforsøk etter dette.  

 

Sofus Ydersbond tjenestegjorde som lagfører for Setskog NS så lenge han bodde i kommunen.40 I 

saken kommer det frem at det ikke var særlig aktivitet i laget. I lokalavisen Indre Akershus Blad står 

det på trykk lørdag den 16.november 1940 at det skal avholdes et åpent NS-møte i Setskog 

ungdomsskole neste dag. Møte skal inneholde et foredrag fra en Willy Klevenberg om veien videre 

og det skulle være et musikkinnslag. Lederen for møtet var Sofus Ydersbond.41 Sofus Ydersbond 

ble værende i Setskog fram til februar 1941.42 Han gikk videre han inn i Arbeidstjenesten og reiste 

til Gausdal den 1.2.1941. To måneder senere ble han ansatt som planoffiser ved A.T i Sarpsborg. 
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Ydersbond forble i Sarpsborg fram til den 15.5.1944 da han ble ansatt i Akershus arbeidsfylking. I 

Akershus arbeidsfylking hadde han stilling som sveitfører som offisiell tittel. I det siste punktet i 

tiltalen kommer det frem at han donerte 10 kr til Frontkjemperkontoret og 30 kr til NSH, Nasjonal 

Samlings Hjelpeorganisasjon. 43 

 

Vitnene i saken til Sofus Ydersbond var O. J. Dahlbæk, Eugen Eriksen, O. Haugerud og R. Mallaug. 

De beskriver Ydersbond som en snill og beskjeden mann som likte å være for seg selv. I 

vitneavhøret kom Haugerud med noe kritikk av Ydersbond ved blant annet å kalle han en 

''uforbederlig nazist, som gikk inn for nazismen med liv og sjel''.44 Men han anerkjente samtidig at 

Ydersbond neppe ville noen noe vondt og at han ikke hadde noen særlig stor interesse for politikk. 

Sofus Håvard Ydersbond ble dømt til 6 måneders fengsel.  Denne ble ansett som sonet grunnet lang 

varetektsfengsling. Han ble videre dømt til en bot på 1000 kr samt tap av rettighetene sine de neste 

10 årene. Disse rettighetene omfattet stemmerett og tillatelse å tjenestegjøre i hæren. Et område som 

de la vekt på i straffeutmålingen var at retten syntes Ydersbond virket som en fredelig og vel ansett 

mann. Retten konkluderte med at det virket som om han nærmest av svakhet hadde latt seg påvirke 

til å melde seg inn i NS og at han kun hadde tjenestegjort i Arbeidstjenesten. 

 

2.3 Nils Krog 

Nils Krog var den første personen fra Setskog som meldte seg inn i Nasjonal Samling. Han meldte 

seg inn den 25.9.1940. Samme dag holdt Josef Terboven sin tale om reorganiseringen av landets 

styre. Det sivile administrasjonsrådet som hadde styrt fram til denne dato skulle trå tilbake og et 

nytt kommissarisk riksråd ble opprettet.45 Alle politiske partier ble forbudt med unntak av Nasjonal 

Samling. Veien til Norges frihet skulle heretter ledes av Vidkun Quisling og NS. Krog sin egen 

forklaring kan ses i lys av denne hendelsen. Ifølge vitneavhøret mente han at dette var det eneste 

riktige å gjøre ettersom landet var blitt okkupert. De som overtalte ham til å gjøre det var 

fylkesfører Tokle og Dr. Hval.46 Nils Krog stod som medlem ut okkupasjonen og betalte 

medlemskontingenten ut 1944. Sammen med Sofus Ydersbond var han med å verve folk til partiet, 

slik det står nevnt i forrige kapittel. Han fungerte som organisasjonsleder i perioden 1941 -1943. 

Han ble videre beordret til å fungere som lagleder da den forrige laglederen, Christian Krogh, ble 
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avskjediget. Gjennom hans tid som lagleder arrangerte han ikke ett eneste møte. Det siste NS-møtet 

i Setskog ble avholdt 4. juli 1942 av daværende lagleder Christian Krogh.47  Nils Krog hadde en 

rekke verv under okkupasjonen, men ingen av disse var knyttet til Nasjonal Samling. Nils var med i 

herredsstyret og her ble det bl.a. bevilget 300 kr til Frontkjemperkontoret. Han stemte ikke selv for 

dette forslaget, men var heller ikke imot det.48 

 

Nils Krog sin mappe fra landssvikarkivet er en av de største fra Setskog. Dette skyldes i hovedsak 

punkt 3 i tiltalen hans. Der står det følgende:  

 

''Sommeren 1941 fortalte tiltalte Carsten Aanerud som var medlem av Nasjonal Samling at John Sæther, 

Setskog, fulgte flyktninger over grensen til Sverige. Dette førte til at John Sæther senere ble arrestert av det 

tyske sikkerhetspoliti. Høsten 1943 anmeldte han til grensepolitiet at det hadde vært en flyktning innom 

gården hans. Han bisto senere grensepolitiet under letningen utstyrt med gevær.'' 
49 

 

Grunnet punktets alvorlighet, ble en rekke vitner begjært om å forklare seg om enten flyktningen 

som Carsten Aanerud refererte til, eller angivelig angiveri av Johan Sæther. Når det gjelder 

flyktningsaken, så forteller både Harald Myrås og Harald Gullhaugen at de hadde støtt på Krog den 

aktuelle kvelden. De hevdet begge at Nils ikke hadde båret våpen. Harald Gullhaugen som forpaktet 

gården Tangen, hadde lagt merke til at en mann fra Grensepolitiet ankom gården. Videre forteller 

vitnet Myrås at han møtte Krog ved Ove Holter-Hovinds forretning. Da hadde flyktningen nettopp 

passert Myrås med retning inn i skogen.50 Et annet vitne var hushjelpen til Krog, Magnhild 

Myrvold. Hushjelpen var den som hadde sett flyktningen først. Han spurte henne om husly og veien 

til Sverige. Hushjelpen fortalte at det var NS på gården og flyktningen kom seg videre. Like etter 

kom Krog selv og spurte hushjelpen hvem mannen var og hva han ville. Hushjelpen fortalte 

mannens ærende til Krog. Hun forteller videre at Nils ringte til Grensepolitiet og han stakk selv ut 

med gevær for å ta opp jakten på flyktningen.51  

 

Nils Krog sin forklaring, på hva som skjedde den høstkvelden, var at han trodde flyktningen var en 

grensepolitimann forkledd som flyktning. Tidligere hadde to grensepolitimenn vært utkledd som 

flyktninger og arrestert flere personer. Krog fortalte han var imot en slik fremgangsmåte og ville 

derfor finne denne mannen for å avklare dette. Han sier selv at han ikke tok med gevær, dette 
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bekreftes i forklaringene til Myrhaug og Gullhaugens. Videre sier han at det er riktig han ringte etter 

Grensepolitiet. Grensepolitiet og Krog lette etter flyktningen sammen. De avsluttet kvelden med å 

ta «noen glass» sammen hos Krog. Når det gjelder hans besøk i butikken til Holter-Hovind, 

forklarte Krog at dette var fordi han skulle kjøpe tobakk. Enkelte vitner har hevdet at Krog prøvde å 

få med Hovind i jakten på flyktningen/grensepolitimannen. Hovind døde kort tid etter denne 

hendelsen, slik at hva som skjedde inne i forretningen vil forbli kun mellom de to. 

 

Det siste tiltalepunktet gjelder det angivelige angiveriet av Johan Sæther. Den tidligere 

lensmannsfullmektig, Sten Soot-Knudsen, og to menn fra Statspolitiet utførte en ransakelse i Johan 

Sæthers hus. Johan Sæther selv var ikke hjemme. På veien dit hevdet Sten Soot-Knudsen at de var 

innom Nils Krog. Hos Johan Sæther skulle de ha funnet et brennevinskort fra Tønsberg. I løpet av 

sommeren 1941 hevdet Soot-Knudsen at Sæther drev med flyktningtransport. Dette hadde han fra 

Krog som igjen hadde snakket med Carsten Aanerud i Aurskog om dette. Disse opplysningene 

brakte Ånerud videre til fylkesføreren som igjen gav de videre til Statspolitiet. Nils hevdet ifølge 

Soot-Knudsen selv at det kun var ment som en samtale og ikke som en anmeldelse av Sæther. Da 

Johan Sæther kom tilbake fra Sverige i oktober, ble han arrestert kort tid etterpå. Soot-Knudsen 

utpekte Nils Krog som anmelder. Det samme mente Sæther selv.52 

 

Krog benektet alt som hadde med denne historien å gjøre. Han mente at det var oppspinn for å 

svekke ham som person. Carsten Aanerud fra Aurskog vitnet også. Han erkjente at han kjente Nils 

Krog, men hevdet at han aldri snakket med ham i det aktuelle tidsrommet, ei heller at de noen gang 

snakket om flyktninger.53 

 

I den endelige domsavgjørelsen til Nils Krog har punktet i tiltalen om angiveri blitt fjernet. Det gis 

ingen forklaring på hvorfor dette punktet er fjernet. Krog ble dømt skyldig i medlemskap i Nasjonal 

Samling ved å ha deltatt på møter, betalt kontingenten og stått som medlem gjennom hele krigen. I 

forbindelse med tiltalen om flyktningsaken konkluderte retten med at det ikke var funnet konkrete 

bevis på at Nils Krog hadde deltatt i ettersøk av flyktningen, men at han opptrådte nokså aktivt i 

forbindelse med denne saken. Retten fant heller ikke konkrete bevis på at han hadde angitt 

flyktningen til Grensepolitiet. Krogs egen forklaring ble avvist ettersom den ble erklært som svært 

uvirkelig. Et alminnelig NS-medlem hadde ikke rett på å kritisere Grensepolitiet. Avslutningsvis i 
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dommen ble det sett på som formildende at han ikke hadde vært aktiv som lagfører og/eller 

organisasjonsleder. Det ble også lagt vekt på at han aldri hadde vist ondsinnet opptreden i bygda og 

at han var godt likt av folk i Setskog. De beskrev ham som passiv og fredfull. Dette står også i tråd 

med Andreas Kinnestad sin vitneforklaring om Krog.54 

 

Nils Krog ble den 24. august 1946 dømt til 2 års tvangsarbeid. Han fikk en rabatt på 189 dager 

grunnet lengden på varetektsfengslingen. Boten Krog fikk var på 5000 kr og han måtte betale 30 

000 kr til Erstatningsdirektoratet. Han ble dømt i forhold til landssvikanordningen § 9, tap av 

stemmerett, tjenestegjøring i forsvaret og tap av adgang til offentlig tjenester de neste 10 årene.55 

 

2.4 Agnes Ydersbond 

Agnes Julie Ydersbond, født den 24.4.1899, var søsteren til Ingrid, Sofus og Eugen Ydersbond. 

(Ingrid ble gift Krog). Agnes Ydersbond var allment mislikt av sambygdingene til forskjell fra 

personer som Albert Fjermeros og Nils Krog. Folk beskrev henne som farlig, aggressiv og at hun 

hadde et vaktsomt blikk for alt som skjedde. Tiltalen viser et bilde av setskogingenes oppfatning av 

henne.  

Grunnlaget for tiltalen var som følgende:  

 

1. Hun stod oppført i Nasjonal Samling fra den 17.11.1940 til frigjøringen. Hun stod oppført som 

NSK leder (Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon) i Setskog NS. Hun skal ha deltatt på møter og 

stevner i Setskog, Aurskog og Sarpsborg. Allerede på det første tiltalepunktet blir hun beskrevet 

som en ivrig nazist av naboer.56  

 

2. Den 28.5.1942 skal hun ha anmeldt pastoren Finholdt i Hemnes, Søndre Høland (Setskogs 

nabokommune) til Grensepolitibetjenten I. Paulsen for å ha holdt en statsfiendtlig tale den 25.5. 

Hun gjenga deler av pastorens tale til Grensepolitibetjenten og mente det måtte være mulig å stoppe 

den propagandaen han spredte.57  

 

3. Hun pleide å sjekke pass og dokumenter til samtlige som kom innom huset hennes eller folk hun 
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møtte i bygda. Sommeren 1942 hevdet hun å ha sett en flyktning på Grasmohøgda. Hun ringte til 

Grensepolitiet for å be dem å etterforske saken. Igjen ble I. Paulsen sendt ut, men personen hadde 

papirene i orden og var ingen flyktning.58 

 

4. Ved årsskifte 1942/43 skal hun ha anmeldt Olaus Olsen i Setskog for å ha skremt broren hennes, 

Johan til å flykte over grensen. Hun hevdet at Olsen skulle ha fortalt rystende historier om hvordan 

tyskerne behandlet fangene sine. Olsen ble deretter anholdt og avhørt av den lokale lensmannen.59 

 

5. Høsten 1942 skal hun igjen ha anmeldt en person til Grensepolitiet. Hun meldte fra til 

grensepolitibetjent Birger Stensli at en fremmed mann hjemme hos henne manglet pass. Mannen 

ved navn Gunnar Egil Olsen, ble arrestert for fluktforsøk. Han ble sendt til Grini og videre til 

Tyskland hvor han satt til frigjøringen.60 

 

Agnes Ydersbond var etter det tiltalen sa, en som ofte ringte Grensepolitiet i Setskog.  Vitnet 

Thorleif Bolstad sa: «Agnes Ydersbond var en ivrig Nasist og hun var en klamme for bygda. Var det 

noen forsamlinger, var hun alltid tilstede for å kontrollere».61 Det er lett å forstå hvorfor hun var så 

sterkt mislikt blant sambygdingene sine. Sten Karlsson-Sveen bekreftet ovenfor etterforskerne at det 

var allment kjent i Setskog under krigen at hun var angiver. Videre legger han til at folk unnlot å 

snakke negativt om NS og Nyordningen i frykt for å bli angitt selv.62 I en tilleggsrapport fra 1944, 

som ble sendt til legasjonen i Stockholm, stod Agnes oppført som et unasjonalt individ. Rapporten 

som ble sendt fra Hans Olaisen Ostreng understreket at Agnes Ydersbond var å klassifiseres som 

farlig. Hun gikk med NS-merke. Agnes anga alle hun visste ikke hadde tilhørighet i Setskog eller 

som skulle til grensen. Det viste seg, ifølge Olaisen at en av flyktningrutene gikk forbi huset 

hennes. Han forteller til slutt i sin rapport at hun truet med å anmelde sin bror, Johan. Johan skal ha 

sparket henne i bakken og deretter flyktet. Det var også allment kjent at det var hun som anmeldte 

presten. Det var flere vitner som så henne under gudstjenesten.63   

 

I sin forklaring til politiet forteller hun først at brødrene, Sofus og Eugen, er medlem av NS. Hun 

forklarer at hun selv meldte seg inn i november 1940. Hun meldte seg inn på eget initiativ og at 
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dette skjedde på et NS møtet i Setskog, som ble avholdt i november samme år. Begrunnelsen hennes 

for å melde seg inn i Nasjonal Samling, var at hun følte det var bedre at hennes egne landsmenn 

ivaretok landets interesser ovenfor okkupasjonsmakten. Hun mente hun så sammenhenger til 

unionstiden med Danmark, da landet ble ranet for alt av verdi. Videre forklarte hun at 

medlemsmerket brukte hun kun ved møter, ei heller hadde hun innehatt verv.64 Hun hadde selv 

forståelse for at hvis hun hadde hatt verv i Setskog NS, hadde dette gjort lite forskjell for dommen, 

siden laget var inaktivt. I tillegg til NS-møtene i Setskog, deltok hun på et stevne i Aurskog og et i 

Sarpsborg. Hun fortalte at hun aldri meldte seg ut av partiet, men sluttet å betale kontingenten i 

1943. Tyskerne var stadig innom huset hennes vedkjente hun, men dette gjorde de med mange andre 

i Setskog også, uten å komme med navn. At Agnes skal ha anmeldt presten, kan hun ikke huske, ei 

heller om hun leverte inn brev til Statspolitiet om hva talen til presten handlet om. Hun husket bare 

at hun var i gudstjenesten. Det at Grensepolitiet var innom huset hennes ofte, handlet kun om at de 

var innom for å kjøpe melk eller at de var innom et hus de leide av familien. Avslutningsvis i 

forklaringen sin, bekrefter hun at hun rapporterte til grensepolitiet angående en mann som satt ved 

landhandleren. Hun benekter for å ha vært en ''ivrig nazist'', men forsvarer seg med å ha vært 

interessert i de sosiale forholdene i Norge og i Setskog under krigen. På dette tidspunktet klarer hun 

ikke selv å ta et standpunkt på om hun selv er skyldig eller uskyldig.65 

 

Punkt to i tiltalen til Agnes, gjelder anmeldelsen av pastor Lars Finholdt. Da han ble avhørt i 

sammenheng med etterforskningen av Agnes Ydersbond etter krigen, bekreftet han at han ble 

anmeldt. Han husket at like etter prekenen 2. påskedag 1942, hadde det dukket opp en mann i fra 

Statspolitiet som avhørte ham. Betjenten hadde med seg en kopi av deler av prekenen og sa at 

uttalelsene i preken var grunn nok til å fengsle presten. Fengsling av presten ble det ikke noe av.66 

Presten visste ikke da hvem som hadde anmeldt ham, men han mente at Agnes var det eneste NS-

medlemmet tilstede i gudstjenesten. Dette fikk han etterhvert bekreftet fra flere andre i 

forsamlingen. Han forklarte videre at Agnes fortsatt var å se i kirken og i andre forsamlinger etter 

dette.67 Ingolf Paulsen starter sin forklaring med å si at Agnes sin forklaring ikke var riktig. Han 

husket at Agnes hadde vært veldig oppskaket og hadde kommet rett fra gudstjenesten til ham. Hun 

hadde forlangt at han skulle stenge ned pastorens virksomhet og at han skulle sende rapport om 

prekenen til sjefen sin. Rapporten ble sendt videre til Statspolitiet. Rapporten som er undertegnet av 
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både Agnes og Ingolf, inneholder deler av talen til pastoren. Innholdet av prekenen som fikk Agnes 

til å reagere var at pastoren ba forsamlingen be for biskopen som satt fengslet på Bredtvet fengsel. 

Pastoren hadde også talt om at rundt 800 pastorer i likhet med han selv ikke for tiden hadde rett til å 

vie ektepar siden dette var en statshandling. Han hadde avsluttet med å si at både prester og lærere 

hadde blitt urettferdig behandlet av NS og staten. I rapporten til Statspolitiet har Agnes lagt til en 

rekke navn på folk i forsamlingen.68  

 

Når det gjelder punkt tre i tiltalen, er Ingolf Paulsen igjen innkalt som vitne. Han husket at en gang 

utpå sommeren i 1942 kom Agnes syklende til han. Hun ville rapportere at hun hadde sett en mann 

gående i retning Grasmoen. Hun syntes denne mannen hadde sett ut som en flyktning. Paulsen ville 

undersøke saken, han tok igjen personen ved dammen. Det viste seg at mannen hadde papirene i 

orden. Paulsen lot personen gå.69 Hovedvitnet i punktet om at hun sjekket folks pass og papirer var 

hennes egen bror Johan. Etterforskerne brukte en rapport tilhørende den norske legasjonen som 

Johan hadde levert til Den Norske Legasjonen i Stockholm etter at han hadde flyktet. I rapporten 

nevner han at det var store konflikter i familien grunnet flere av søsknenes NS-medlemskap. Den 

største konflikten var mellom Johan og Agnes. De bodde sammen på familiegården. Johan skrev at 

det var helt alminnelig at søsteren hans sjekket passene til folk som kom innom. En mann kom 

innom dem en kveld og Agnes ba om å se papirene hans. Da hun så at han kun hadde legitimasjon, 

løp hun ut til naboen Ole Veiby for å låne telefonen. Hun ringte Grensepolitiet.70 Grensepolitiet 

forfulgte deretter en mann som løp over et jorde og de åpnet ild. Denne situasjonen skapte en veldig 

ubehagelig situasjon som folk ble opptatt av og snakket mye om i Setskog. Denne situasjonen 

skulle vise seg å ha tilknytting til tiltale punkt 5. 

 

Ved tiltale punkt 4, er Olaus Olsen innkalt som vitne. Han bekreftet at en gang under krigen ble han 

anmeldt av Agnes for å ha skremt Johan til å flykte. Lensmannen Kvalsund skulle avhøre han 

angående anklagen. Agnes skal ha sagt at Olsen hadde fortalt historier om hvordan tyskerne og 

nazistene behandlet fanger og at dette skal ha skremt Johan. Hun hadde ingen vitner som kunne 

bekrefte dette, Olsen ble frikjent og løslatt. Han fortalte at Agnes var en meget aggressiv nazist som 

fulgte med overalt. Etterhvert som folk lærte å kjenne henne, klarte de å unngå henne.71 
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Tiltale punktet nr. 5 omhandlet mannen som kom innom Agnes Ydersbond på høsten i 1942 og som 

manglet pass. Agnes varslet om saken til Grensepolitiet. Gunnar Egil Olsen ble arrestert for 

fluktforsøk og senere fengslet i Tyskland fram til krigens slutt. Denne hendelsen er nevnt tidligere, 

men Olsen var ikke mannen som hadde løpt ut på et jordet. Det som skjedde denne kvelden hadde 

flere i Setskog fått med seg, blant annet Olaf Nyborg.72 Etter at Agnes hadde varslet Grensepolitiet 

og disse hadde ankommet, løp Klaus Engen som var på besøk, over jordet i mørket. Om han gjorde 

dette for å avlede politiet, er vanskelig å si. Johan Ydersbond som forklarte dette til etterforskerne 

var heller ikke sikker på hvorfor han gjorde dette. Grensepolitibetjentene, Borger Stensli og Harry 

Norvik Ingebrigtsen, kom over Engen like før de nådde fram til Agnes. Ifølge Stensli trodde 

Ingebrigtsen at Engen var han de lette etter. Ingebrigtsen tok derfor opp pistolen sin og gjorde seg 

klar til å skyte. Stensli beskriver videre at han ba kollegaen legge ned våpenet.73 Våpenet gikk 

likevel av. Harry hadde lagt pistolen usikret i lommen og klarte dermed å skyte seg selv i låret. 

Samtidig som dette skjedde, satt Gunnar Olsen fortsatt på kjøkkenet til Agnes. Han ante ingenting 

om hva som skjedde. Etter ''skyteepisoden'', kom Ingebrigtsen og Stensli inn til Ydersbond. Norvik 

Ingebrigtsen ble behandlet for skyteskaden og Stensli avhørte Gunnar Olsen.74 

 

Gunnar Egil Olsen var født den 11.12.1941 og kom i fra Oslo. Han hadde ikke tidligere vært med i 

NS. Før han ankom Setskog, jobbet han på Lista som anleggsarbeider for den tyske hæren. Han 

bestemte seg for å flykte til Sverige fordi han fullstendig manglet arbeidsklær og undertøy.75 Været 

var meget røft ute ved Lista. Han visste at den eneste måten å komme seg bort på, var å rømme. 

Han fortalte ingen at han skulle rømme. Fluktruten hans gikk med bil til Kristiansand og deretter 

tog fra Kristiansand til Oslo. I frykt for å bli tatt og sendt tilbake til Lista, turte han ikke å avlegge 

hjemmet i Oslo et besøk. Han hadde med seg niste og gikk hele veien fra Oslo til Setskog.76 Han 

forteller ikke selv hvorfor han gikk, men jeg antar at han var redd for å ikke ha dokumenter å vise 

for seg og at han kunne bli tatt på toget. Olsen ble arrestert den 8.10.1942 og satt på fengselet i 

Åkerbergveien veien fram til den 12.10.1942. Han ble overført til Grini hvor han fikk fangenummer 

4932 og ble sittende der frem til den 27.02.1943. Han ble overført til Sachsenhausen. Han var der 

frem til freden. Han hadde fangenummer 61404.77 Gunnar ønsket Agnes straffet for sitt angiveri av 

ham. 
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Sluttiltalen til Agnes Ydersbond ble endret i forhold til hva som sto i den opprinnelige tiltalen. 

Retten henla tiltale punkt 3 og 4. Tiltalen om medlemskapet hennes, anmeldelsen av pastor Finholdt 

og angiveriet av Gunnar Olsen bestod. Hun ble dømt til 6 måneder fengsel med tre års prøvetid og 

tap av stemmeretten for 10 år.  Bot eller annen økonomisk straff fikk hun ikke.  

 

2.5 Eugen Ydersbond 

Den siste fra familien Ydersbond jeg skal ta for meg er Eugen Ydersbond. Etter det jeg erfarer var 

Eugen Ydersbond den eneste fra Setskog som var med i Hirden. I en periode jobbet han som gartner 

for Vidkun Quisling på Gimle, navnet Quisling brukte på Villa Grande.78  

 

Eugen ble tiltalt for tre punkter:  

 

1. Han var medlem i Nasjonal Samling fra 10.1.1941 til frigjøringen og deltok på flere NS-møter og 

på et stevne i Sarpsborg i 1943. 

 

2. Sommeren 1943 ble han utnevnt til leder av NSH (Nasjonal Samlings Hjelpeorganisasjon) og 

propagandaleder i Setskog. Som propagandaleder sendte han ukemeldinger til fylkesledelsen og slo 

opp propagandaplakater rundt i Setskog.  

 

3. Siktede meldte seg vinteren 1942 inn i Hirden, kjøpte uniform og deltok på hirdmarsj. 

 

Eugen bodde på Høvik første del av krigen. Han var ansatt som gartner i forretningen ''Norske 

Hager'' på Høvik. Han meldte seg inn i partiet 10.1.1941 uten påtrykk fra noen og av fri vilje. Han 

innrømmet i avhør at han hadde blitt påvirket av propagandaen i avisene.79 I likhet med mange 

andre sier han at han ikke visste at det var ulovlig å melde seg inn NS. Han erklærte seg 

straffeskyldig for sin omgang med Nasjonal Samling og han erkjente også at han hadde deltatt på 

møter. Fra våren 1942 til 5.1.1943 jobbet han som gartner for Quisling på Villa Grande. Eugen var 

på et møte vinteren 1942 hvor han meldte seg inn i Hirden. På dette møtet kom han i kontakt med 

forvalteren på Villa Grande, Ole Pettersen, som sa at han hadde behov for gartnere. Han sluttet i 
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stillingen frivillig da han måtte reise hjem til Setskog.80 

 

Årsaken til at Eugen flyttet tilbake til Setskog har sammenheng med broren Johans flukt til Sverige. 

Medlemskapet hans skulle ha blitt overført fra Høvik til Setskog NS. Han betalte aldri kontingent til 

Setskog NS. Slik sett var han ikke et reelt medlem på lista til Setskog. Det finnes ingen konkrete og 

håndfaste bevis på at han var medlem av Setskog NS. Det samme gjelder for hans NS-medlemskap 

i NSH, han fikk aldri noen offisiell oppnevnelse. Tidligere NSH – leder, Johannes Bolstad, kom 

innom ham og sa at han skulle være den lokale lederen av NSH. Da Bolstad gikk, etterlot han 

lederpapirene.81 Kort tid etter begynte det å ankomme brev til Eugen, men han svarte ikke på disse.  

Eugen meldte seg frivillig inn i Hirden. Han brukte hirduniform da han var tilstede da Quisling 

holdt et foredrag på universitet i Oslo. Hirden prøvde å tilkalle Eugen til våpentrening i 

Holmestrand, men han svarte ikke på henvendelsen. I løpet av sitt medlemskap i Hirden, fikk han 

forespørsel om å bli med i Den Norske Legion, en frontkjemperavdeling på Østfronten. Dette avslo 

han.  

 

Eugen benektet at han hadde hatt samarbeid med andre nazistiske samband. Han hadde heller ikke 

hatt noen økonomisk vinning av okkupasjonen. Selv om Eugen kunne ha angitt personer, gjorde han 

aldri dette. En kveld i løpet av høsten 1944, møtte han på en person med salonggevær i skogen. Han 

advarte denne personen og ba han om å være mer forsiktig.82 Denne personen var en mann ved navn 

Erling Engh. Han forklarte at han ble redd siden han visste at Eugen var NS. Han unnskyldte seg 

med å si at han hadde glemt å levere inn våpenet innen fristen. Engh spurte Eugen om han kom til å 

anmelde han? Han sa også at hvis så skjedde, så ville han flykte. Eugens forklarte i avhør at han kun 

advarte Engh om å være mer forsiktig i forhold til å bære våpen, da dette var ulovlig ifølge den 

tyske forordningen. Engh bekrefter dette i sin forklaring. Engh avsluttet med å si at han ikke 

opplevde noen ubehageligheter etter denne hendelsen.83 

 

Eugen ble oppnevnt til vervet propagandaleder mot sin vilje i 1943. Eugen husket ikke om 

oppnevnelsen kom fra enten Lillestrøm- eller Sarpsborg distriktskontor, ei heller hvem som hadde 

underskrevet den. Eugen hadde fått ordre om å sende ukemeldinger, dette gjorde han. Kanskje som 

et resultat av at den forrige propagandaleder, Bolstad, ikke gjorde noe av det som var påkrevd fra 
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ledelsen. Som propagandaleder brente Eugen det meste av materialet han ble tilsendt, men 

innrømmet å ha slått opp plakater 3 ganger, to ganger ved landhandleren og en gang med 

kommunehuset.84  

 

En ting som peker seg ut i saken til Eugen Ydersbond, var at det mest sannsynlig var han som fikk 

Johan Ekeheien ut av fengsel. Våren 1944 spurte kona til Ekeheien Eugen om hjelp til å få Johan ut 

fra Bredtveit fengsel. Eugen skrev brev til sjefen i Statspolitiet hvor han fortalte at Johan ikke hadde 

gjort noe straffbart.  Han forklarte at han var familieforsørger og fengselsoppholdet gikk utover 

familien. En måned seinere ble Johan løslatt. Eugen trodde ikke selv at brevet hadde vært 

utslagsgivende for å få Johan ut. Både Johan og kona takket Eugen for innsatsen.85 

 

Vitner beskrev Eugen som en stille og rolig kar som unnlot å snakke om politikk. Han ble dømt til 

en straff på 7 måneders fengsel, tap av stemmeretten i 10 år og forbud mot å tjenestegjøre i hæren. 

En straff som var strengere enn det søsteren, Agnes, fikk. 

 

2.6 Albert Fjermeros 

Albert Fjermeros var en av de mer prominente medlemmene av Setskog NS. Han var godt kjent i 

bygda og hadde vært ordfører fra 1935, en stilling han fortsatte hadde da krigen brøt ut. I tillegg til 

dette var han også lærer på Åmot skole i Setskog.86 Han var medlem av sju ulike styrer, E-verket, 

overformynderrevisjonen i Akershus, Urskog-Hølandsbanens styre og trygdekassen var blant disse. 

Kontakten mellom NS-ledelsen og Fjermeros artet seg allerede fra starten av som et press på 

Fjermeros. Allerede før han ble medlem av partiet kan man få et innblikk i dette. Den 3.12.40 fikk 

han et brev fra fylkesføreren i Akershus Eirik Tokle hvor det står følgende:   

 

''Da det er nødvendig for mig å få rede på Deres innstilling til den nye tid og vårt styre, tør jeg imøtese en 

innkalling av Deres standpunkt innen 7.d.s''.
87  

 

Allerede dagen etter fikk Fjermeros et nytt brev fra fylkesføreren. Han refererte til at Fjermeros ble 

tilsendt krav om å melde seg inn og hadde fått opptakskjema allerede den 26.oktober. I det nye 

brevet stå det derfor skrevet følgende: 
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''Da jeg ennu ikke har mottatt noen søknad fra Dem, går jeg ut fra at De er fiendtlig innstillet over for den 

nasjonale bevegelse, og således må ansees som motstander.''
88

 

 

Albert Fjermeros meldte seg inn i NS den 19. desember 1940 og stod som medlem fram til april 

1942. Han fortsatte som ordfører ut 1942 etter å ha søkt om oppsigelse i august samme år. Han 

begrunnet sitt medlemskap med at han gikk inn i partiet for å verne kommunens interesser. Siden 

han allerede var ordfører, ville det være hensiktsmessig å fortsette i denne stillingen. Han fryktet at 

noen utenfra bygda som ikke kjente dens folk og strukturer ville blitt oppnevnt til ordfører hvis han 

ikke fortsatte. I en liten kommune som Setskog hadde ordføreren en viktig rolle, spesielt med tanke 

på Nyordningen. Fjermeros ville holde en ubrutt linje fra førkrigstiden og hindre at NS sin politikk 

spredte seg rundt i bygda. Når det gjelder brevene fra fylkesføreren så han på disse som tomme 

trusler. Det var svogeren, Christian Krogh, som snakket med han om å melde seg inn i NS.  Krogh 

mente at Albert tok en stor risiko ved å ikke være innmeldt grunnet hans stilling i bygda.89   

 

I løpet av hans tid som ordfører, ble det ikke bevilget beløp til nazistiske samband som f.eks. 

Frontkjemperkontoret. Det er verdt å nevne at han er den eneste ordføreren i sitt distrikt som 

gjennom okkupasjonen ikke gav slike bevilgninger. Ifølge ham selv så kan han ikke betraktes som 

noen NS-mann ettersom han aldri betalte kontingenten, hadde ingen sympati for partiet og deltok 

ikke på NS-møter. Unntaket var et møte, hvor det var krav om at samtlige ordførere i Oslo, 

Akershus og Østfold møtte opp. Her måtte han skrive under et hilsningsbrev til Quisling etter å ha 

først prøvd å snike seg ut fra forsamlingen.90  

Fjermeros forklarte videre i avhør at han flere ganger så fremmedfolk på vei mot Sverige, men han 

angav aldri noen. Ordførerlønnen som han var pålagt av partiet å ta imot, unnlot han å motta. Som 

lærer var han ikke med i det NS-baserte Lærersambandet og han ville ikke å gjennomføre flere 

tiltak fra NS på utdanningsfronten.91 I løpet av krigen ble det ikke arrestert lærere i Setskog. Ifølge 

lærerne i Setskog, mente de dette var takket være Fjermeros sitt arbeid. Grunnet hans motstand mot 

å følge alle innspill fra partiet, fikk han til stadig trusler fra fylkesføreren om at han ikke viste 

lojalitet ovenfor partiet. Dette skal være hovedårsaken til at han gikk av som ordfører.  

 

Innenriksdepartementet sendte den 27. juni 1941 brev til Setskog formannskap angående Fjermeros. 
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Departementet anså ikke lenger Fjermeros som en pålitelig NS-mann. De viste til flere eksempler 

som skulle underbygge dette, bl.a. krangel om utnevning av nye formenn til det nye formannskapet. 

Departementet laget en liste over lokale NS-folk i sentrale posisjoner de mente skulle oppnevnes.92 

Fjermeros nektet å godkjenne denne listen og han sendte en alternativ liste hvor det eneste NS-

medlemmet var Christian Krogh. En innstilling Fjermeros holdt fast på inntil den 7. april hvor 

departementet til slutt forlangte at tre ytterligere NS-formenn måtte bli utpekt i tillegg til de seks 

eksisterende. De ble etter hvert enige og den 24. juli 1941 ble Setskogs nye formannskap innviet.93 

Et annet eksempel var at den 30.mars 1941 ble samtlige kretsførere, lagførere, ordførere og 

varaordførere tilkalt til møte i Lillestrøm. Fjermeros møtte ikke opp til dette. Han gav heller ikke 

beskjed hvorfor han ikke møtte opp på lokale møter. Fjermeros forsvarte seg med å si at han ikke 

hadde tid til å delta på møter, han kunne ikke avsette mer tid til å reise inn til Lillestrøm på søndags 

morgener. Nå krevde ordfører jobben mye mer arbeid pga. Nyordningen.94  En annen konflikt 

Fjermeros hadde med fylkesføreren og departementet, var at han nektet å underskrive brev med 

''Heil og sæl'' hilsen, den norske betydningen av ''Sieg Heil''. Dette begrunnet han med at det ikke 

var pålagt av Innenriksdepartementet å skrive dette, noe som stemte. Dette var til stor ergrelse for 

Tokle.95  

Brevet fra departementet avsluttet med at de anbefalte at formannskapet avsatte Fjermeros og satte 

inn Krogh som ny ordfører i stedet. 

 

Albert Fjermeros var en mann som snakket NS midt imot. Han fikk fiender i 

innenriksdepartementet, på fylkesførerens kontor og han var mislikt av de andre ordførerne i 

Akershus. I Setskog hadde Fjermeros bred støtte av andre NS-medlemmer. De mente at han burde 

fortsette som ordfører. Etter krigen og det påfølgende landssvikopprøret ble det framlagt påstand om 

at Fjermeros skulle dømmes etter punkt § 10 i landssvikanordningen. Dette ble en stor sak i Setskog 

ettersom dette ville medføre tap av offentlig tjeneste som i Fjermeros sitt tilfelle var hans jobb som 

lærer.96  

 

Den 20. mars 1946 ble det avholdt et møte hvor skolestyret i Setskog, stemte for at Fjermeros ikke 

kunne fortsette som lærer. Avgjørelsen ble sendt til politimesteren på Romerike og skoledirektøren i 
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Oslo. Dette vakte misnøye blant foreldrene til skolebarna i Setskog og hos de som hadde hatt ham 

som lærer tidligere i løpet av de 22 årene han hadde jobbet på skolen.97 De la ned en samlet protest 

da de mente at det ikke fantes noen grunn å ta fra ham jobben. Selv om det var flertall blant 

innbyggerne i Setskog for å la Fjermeros beholde jobben, stod skolestyret og skoledirektøren fast på 

sin beslutning.98 Retten kom fram til at Albert Fjermeros hadde vært en pålitelig mann og retten 

hadde bare har gode ting å si om hans arbeide som ordfører. Det ble videre lagt vekt på at han 

sikkert hadde de beste hensikter i å melde seg inn i NS, men at innmeldingen var klanderverdig. 

Videre kommer det fram at han blir beskrevet som en god lærer, god mann og at det var takket være 

han at NS ikke klarte å slå rot i Setskog. Det ble også lagt vekt på at han tydelig motarbeidet NS og 

så på tyskerne som fienden.99 

 

I den endelige dommen blir Albert Fjermeros frikjent på samtlige punkter med unntak av 

medlemskapet i Nasjonal Samling. Retten fant ingen grunn til å fradømme ham lærerstillingen og 

heller ikke tap av offentlige rettigheter. Han ble idømt en bot på 1000 kr for medlemskapet, men 

denne ble regnet som betalt grunnet varetektsfengsling. Retten mente også at det ville være uriktig å 

idømme han noen form for ordensstraff eller økonomisk straff. Avslutningsvis nevner dommen at 

Fjermeros er blitt karakterisert som en god mann av folk i bygda. Han ble spurt om å holde den 

første frie 17.mai-talen etter frigjøringen, dette avslo han.100 

 

2.7 Christian Krogh 

Det siste sentrale NS-medlemmet jeg vil ta for meg er Christian Krogh. Noe av Christian Kroghs 

virke har allerede blitt nevnt tidligere i oppgaven. Han var medlem i Setskog NS fra 9.10.1940 til 

frigjøringen. I løpet av denne tiden var han lagfører fra februar 1942 og ut året, organisasjonsleder 

fra 1943 til frigjøringen, økonomileder fra 1941 til frigjøringen og han var ordfører fra 1943 til 

frigjøringen. En mann med mange verv og den som holdt Setskog NS ''aktivt''. Grunnet hans mange 

verv, ble han også automatisk oppmeldt i NS sin kamporganisasjon mot sin vilje. Som ordfører 

donerte han summer til frontkjemperkontoret. Ellers betalte han inn til Den norske legion fra egen 

lomme og betalte 100 kr til Nasjonal Samling slik at han kunne anskaffe radioapparat. Han skal 

videre ha angitt flyktningene Johannes Teksnes og Edvin Løkken til grensepolitiet den 19.02.1942. 
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Dette førte til deres arrestasjon.101  

Etter å ha snakket med daværende lagfører Sofus Ydersbond sier han at han meldte seg inn i NS på 

eget initiativ. Han forklarte at han meldte seg inn fordi det virket som den rette ting å gjøre. 

Nasjonal Samling var da blitt det eneste lovlige partiet og han trodde det var den beste måten å 

hjelpe landet til å bli kvitt den tyske okkupasjonen.102  En forklaring han delte med mange andre 

under landssvikoppgjøret. Jobben som skogbestyrer tok mye tid, Christian Krogh hadde på grunn av 

dette meldt seg inn bare for å stå som medlem. Han ble likevel oppnevnt til lagfører av fylkesfører 

Eirik Tokle da Ydersbond begynte i Arbeidstjenesten. Han kunne sagt nei, men valgte å akseptere 

vervet. Laget var lite, og det var kun et fåtall som var kvalifisert til et sånt verv. Christian Krogh 

måtte også påta seg vervet som økonomileder. Dette var ikke et stort verv, men som økonomileder 

måtte han av og til samle inn kontingenten og sende denne videre til fylkeskontoret.103  

Christian Krogh tok over som ordfører etter Albert Fjermeros januar 1943. Han fortsatte i stor grad 

den linjen som Fjermeros hadde ledet kommunen på, førkrigslinjen. Han endret ikke på 

sammensetningen av formannskapet slik at det ville bestå av flere NS-medlemmer. Han tok over 

ordførervervet fordi han i likhet med Fjermeros fryktet at noen utenfra bygda ville bli oppnevnt som 

ordfører. Beløpene han fikk kommunen til å bevilge til frontkjemperkontoret, trodde han gikk til 

humanitære formål som etterlatte og skadede104. En nobel tanke, men det var ifølge dommerne en 

form for å støtte Nasjonal Samlings styre.  

 

Han hevder videre at det var på grunn av hans samarbeid med lensmannen at det ikke ble tatt noen 

gisler i Setskog. Det var mange rømninger til Sverige. Videre i sin forklaring sier han at han 

forhindret at eiendelene til de rømte ble solgt og at han fikk blant annet Harald Ekeheien ut av 

Bredtvet fengsel. Da rettsaken mot Krogh pågikk fikk retten tilsendt brev som var undertegnet av 

flere av innbyggerne i Setskog hvor de erklærte støtte til Krogh. De sa at han var en god mann som 

gjorde «de rette tingene» etter å ha tatt over etter Fjermeros.105 De visste at Krogh var oppmerksom 

på at det skjedde illegalt arbeid i kommunen, men at han ikke hindret noen i å drive dette. Videre i 

støttebrevet til retten takker de også Krogh for hans arbeid i å forhindre at folk i kommunen ble tatt 

som gissel under den store flukten av mellom 40 - 70 setskoginger i 1943.106 Vedlagt i brevet ligger 

det en erklæring fra Marte Ekeheien hvor hun hevdet at det var Krogh som fikk mannen hennes 
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Harald løslatt fra Bredtvet etter at han hadde kontaktet Statspolitiet.107 En annen støtteerklæring til 

Krogh er fra Mads Kolstad, Kolstad er nevnt i et tidligere kapittel. Store deler av skogen hans stod i 

fare å bli snauhogd av tyskerne. Dette ville rasert skogen hans, men Christian Krogh fikk stoppet 

tyskerne før dette ble gjennomført.108 En siste vedlagt støtteerklæring er skrevet av Bjarne 

Andersen. Han sier at Krogh aldri virket agiterende eller viste noen særlig interesse for partiarbeid. 

Da de var ute i skogen og jobbet, la de ofte merke til folk gående i retning grensen uten av Krogh 

brydde seg om dette. Han hadde ved flere anledninger med radio og lot folk høre på utenlandske 

stasjoner som f.eks. London mens de jobbet.109 

 

Det kom flere støtteerklæringer til Krogh under rettsaken. Ragna Tukken, Arthur Hagen, Johan 

Ekeheien, Johannes Solberg, Arne Aamodt, Bjarne Andersen mfl. uttrykte også støtte til Krogh 

under sine vitneavhør. Samtlige av dem sa at Krogh aldri viste aggressivitet ovenfor lokale personer 

og at han hadde bred støtte i bygda for sitt arbeid som ordfører. Samtidig kommer det frem i enkelte 

av vitneavhørene at av alle NS-medlemmene i Setskog, ble Christian Krogh betegnet som den 

farligste.110 Dette kan ha hatt sammenheng med at han skal ha angitt Edvin Løkken og Johannes 

Teksnes. 

 

Den 19. februar 1942 ringte telefonen hos Grensepolitiets stasjon på Ørje i grensesone 2. Det hadde 

blitt observert 2 menn i Setskog med kun legitimasjonskort. Ved ferdsel i grensesonen trengte en 

reisetillatelse eller beboertillatelse. Personene var observert med sekk, skiutstyr og var iført 

sportsklær. Angivelig skulle de til Rømskog for å søke jobb som skogsarbeidere. Hvem de skulle 

arbeide for, kunne ikke karene huske. Krogh bestemte seg for å underrette Grensepolitiet om 

situasjonen. Hvis det skulle vise seg at disse personene var flyktninger, så ville han bli stilt til 

ansvar.111 Ikke lenge etterpå ble de pågrepet av en grensepolitimann rundt 400 meter fra Christian 

Krogh sin bolig. Under avhøret med Statspolitiet fortalte Krogh at disse personene hadde overnattet 

på gården hans. Både Teksnes og Løkken sier i avhøret at de fikk et brev fra en kamerat på 

Rømskog om at de kunne få arbeid der. Videre forteller de til Statspolitiet at de ikke var kjent med 

det som kalles ''Grensesone''. Begge hevdet helt fram til de ble fengslet at de bare skulle jobbe i 

Rømskog. Grensepolitiet undersøkte dette, men fant ikke at noen ventet på å få dem i arbeid. I 
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Edvin Løkkens saker lå det et svensk personkort tilhørende Edin Löthken Jonsson.112 

 

Under avhørene etter krigen forklarte Christian Krogh at det å ringe Grensepolitiet om disse 

personene virket som det mest korrekte. Han mente at om de hadde vært flyktninger, ville de ha 

reist over grensen for lenge siden. Han ville ha ryggen fri ovenfor myndighetene. Siden han var 

lagfører på dette tidspunktet, kunne han risikere alvorlig straff hvis det senere hadde vist seg at han 

hadde hjulpet flyktninger. Hvis disse personene var tømmerhoggere, som de sa, ville ikke dette 

medføre problemer for dem. 

Det skal også ha vært et annet tilfelle hvor Krogh skal ha anmeldt en flyktning. En mann ved navn 

Alexei Warankow skal ha rømt da han skjønte at Krogh ringte Grensepolitiet. Denne personen skal 

ha overnattet hos Krogh og rømte ved å hoppe ut av vinduet. Arthur Aasnes skal ha hjulpet denne 

flyktningen over til Sverige. Da påtalemyndigheten endelig fant Warankov, viste det seg at Aasnes 

hadde tatt feil av hva som hadde skjedd med han. Warankow hadde ikke hørt at noen hadde ringt og 

etter å ha fått mat hos Krogh, oppholdt han seg i skogen inntil han traff Aasnes. Warankow sier at 

han er sikker på at han ikke ble angitt av Krogh og at det var helt tilfeldig at han møtte på to 

Grensepolitimenn etter å ha vært hos Krogh.113 Påtalemyndigheten slo seg til ro med Warankovs 

versjon av saken. 

 

Da domsavgjørelsen kom la retten vekt på en rekke saker i straffeutmålingen. Når det gjelder de 

mange vervene han hadde hatt i NS, er det lagt vekt på at de hadde sammenheng med hverandre og 

at han ikke hadde vært særlig aktiv. I tiltalen om ordførervervet, la dommerne vekt på at samtlige 

vitner mente at siktede var en god mann. Han klarte å holde den kursen Albert Fjermeros hadde 

startet.114 Når det gjelder angiveriet av Løkken og Teksnes, var retten noe uenig. Flertallet i retten 

gav Krogh medhold i at det ikke fantes tilstrekkelige bevis på at han anmeldte de to karene. Retten 

gav videre medhold i at han måtte tenke på sin egen sikkerhet først. Det hadde nemlig kort tid i 

forveien blitt arrestert tre personer i Setskog på grunn av provokasjoner. Grensepolitiet og andre 

hadde utgitt seg for å være flyktninger og hadde blitt hjulpet. Ettersom Krogh var varaordfører på 

dette tidspunktet, og ikke særlig populær i NS-ledelsen, var han særlig utsatt. Mindretallet i retten 

sa seg enig i dette, men «måtte legge til at siktede langt fra opptrådte så aktsomt som han kunne. 

Mindretallet viser da særlig til tiltaltes egen forklaring for retten om at han ikke så etter eller 
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forhørte seg om de to karene hadde reist fra gården før han ringte, og at tiltalte uten vanskelighet 

eller større risiko kunne ha ventet noe lenger utover formiddagen med å ringe».115  

Christian Krogh nektet straffeskyld. Retten mente at selv om han hadde de beste hensikter og 

betraktet London-regjeringen som den lovlige regjeringen, hadde han brutt straffeloven §86. Han 

skal likevel bli dømt en mildere variant ettersom han var vitne til de mange overgrep Nasjonal 

Samling utførte mot befolkningen.116 Christian Krogh ble dømt til en bot på 2000 kr og 8 måneder 

fengselsstraff, begge deler ansett sonet. I den endelige domsavgjørelsen ble det lagt vekt på at han 

som ordfører utvilsomt hadde gjort mye godt for bygda, spesielt i å hindre gisseltakning av 

sambygdinger og medvirket til at personer kom ut av fengsel. Han ble frikjent for å ha anmeldt 

Løkken og Teksnes til Grensepolitiet. Han aksepterte dommen.117
 

 

2.8 Tyskerne i Setskog 

Jeg har ikke funnet mye litteratur om tyskerne som var utstasjonert i Setskog under krigen. Asbjørn 

Fossens bok ''Livet i Setskog'' kommer litt inn på dette temaet. Jeg har tatt for meg noe av det 

Fossen skriver her. 

De tyske soldatene ankom Setskog omtrent en uke etter 9. april. I løpet av den tiden de oppholdt seg 

i Setskog, var det ingen trefninger eller kamphandlinger.  

For å skaffe husrom rekvirerte soldatene Fagermoen misjonshus, Heggedal bedehus, lokalet til 

Setskog Ungdomsfylking samt en bygning og stall på Gåsvik og på Bolstad.118 I lokalet til 

ungdomsfylkingen ble det også etterhvert opprettet en fangeleir for rundt 20 russiske krigsfanger. 

Krigsfangene ble satt til å arbeide i skogen under tilsyn av tyske vakter. På Gåsvik ble opptil 30 

soldater innlosjert sammen med hestene deres som de brukte i skogen. Erling Fagersand som bodde 

på Gåsvik gård fra 1943 – 1946, fortalte til bokas forfatter at tyskerne hadde en massiv motorsag 

som krevde to mann for å operere optimalt. Fagersand tror at dette var den første motorsagen som 

noen gang ble brukt i bygda. Tyskerne som var vant til å jobbe i tyske skoger, med det utstyret de 

hadde bragt med, fikk problemer med skogen i Setskog. De klarte ikke å holde setskogingenes 

effektivitetsnivå siden skogen i Setskog krevde helt ulike redskaper enn det tyskerne hadde.119 Det 

var i begynnelsen rundt 12 tyskere stasjonert i Setskog. Dette ble etterhvert økt til 24 den 
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23.02.1943.120 

Befolkningen i Setskog kom etterhvert godt overens med tyskerne i bygda. I starten var 

befolkningen mistenksomme og fryktet tyskerne, men etterhvert som de ble kjent forsvant nok 

denne frykten. Setskogingene innså at dette bare var alminnelige mennesker som helst ikke ville 

være i Norge, men helst være hjemme med familien i Tyskland. Fossen skriver i sin bok at ved flere 

anledninger inviterte Setskoginger tyskere inn til seg på kaffe eller lunsj. Dette omfattet også folk 

som ikke var NS-medlemmer. Dette understøttes av Erling Fagersand som husker at to tyskere en 

gang ble invitert hjem til hans familie. Under dette besøket husker han at en av tyskerne begynte å 

gråte pga. hjemlengsel. Setskogingene og tyskerne ble vant med hverandre, Fossen sier om dette at 

«det hendte også at tyskere kunne slenge innom et privat hjem å legge seg på sofaen en stund, uten 

noen nærmere foranledning».121 De tyske soldatene fikk ikke særlig kontroll over 

flyktningtrafikken til Sverige. «Det så ikke ut til at tyskerne tok oppgaven sin svært alvorlig, og de 

var greie mot bygdefolket».122 

2.9 Oppsummering 

Setskog lå under landsnittet når det kommer til prosentandel av befolkningen som var med i partiet. 

I Setskog var snittet 2.25% medregnet Eugen Ydersbond, uten han så var oppslutningen på 2.13%. 

For Norge i sin helhet var oppslutningen 2.81%. Årsaken til dette var knyttet til at NS ikke hadde 

noen tilstedeværelse i Setskog før krigen, med unntak av de to stemmene partiet fikk ved valget i 

1936. Ifølge forklaringene til de enkelte sakene jeg har gått igjennom, fantes det lite engasjement 

blant de som meldte seg inn. Majoriteten av NS-medlemmene valgte å stå som passive medlemmer 

og partiet var i hovedsak inaktivt. Med bakgrunn i materialet jeg har gått igjennom, fantes ingen 

karismatiske personligheter som tiltrakk folk til partiet. Det ble bare utført et vervingsforsøk av 

lokale personer høsten 1940.  

 

Det fantes ''engasjerte'' medlemmer som Christian Krogh, med mange verv, men dette skyldes i 

hovedsak at han ble pålagt dette av fylkeskontoret. Nasjonal Samlings nyordningsreform slo også 

feil og ble motarbeidet av ordføreren i Setskog. Kommunen innførte Nyordningen etter sterkt press 

og selv etter innføringen av denne, førte kommunen den politiske linjen som hadde vært påbegynt 

før krigen. Flertallet av det nye formannskapet bestod av folk som ikke var medlemmer av partiet, 
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dette var til stor irritasjon fra fylkeskontoret. Det lot til at lojaliteten til NS-medlemmene i Setskog 

lå hos lokalsamfunnet og Setskog enn hos Nasjonal Samling. Flere av NS-medlemmene visste om 

den store flyktningstrømmen igjennom kommunen og hvem i bygda som hjalp flyktningene. Det 

ble sjeldent gjort noen tiltak for å forhindre eller angi folk som var innblandet i dette arbeidet. De 

som angav noen, gjorde ifølge forklaringene dette fordi de prøvde å beskytte seg selv. Ingen av 

medlemmene i Setskog var særlig populære blant den regionale ledelsen i NS og ville derfor risikert 

streng straff hvis det viste seg at de hadde hjulpet flyktninger.  I Setskog spilte ikke bare de som 

drev med motstandskamp et høyt spill mot okkupasjonsmakten, men det ser også ut til at de som 

var medlemmer i Nasjonal Samling hadde så stor lojalitet til bygda si at de ikke uten videre føyde 

seg overfor okkupasjonsmakten 
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3. Indre Akershus Blad – en presse under press 

 

Før krigen ble det i Norge utgitt omlag 260 ulike aviser. Den tyske okkupasjonsmakten gikk hardt 

fram mot spesielt arbeiderpressens aviser og kommunistaviser og i løpet av okkupasjonsårene ble 

146 av disse avisene nedstengt eller sammenslått. De gjenværende 114 avisene var i drift igjennom 

hele krigen og en av disse avisene var Indre Akershus Blad.123 Dette var lokalavisen for folk i de 

daværende kommunene Nordre Høland, Søndre Høland, Blaker, Sørum, Fet, Aurskog, Rømskog og 

Setskog. Avisen var eid og styrt av Henrik Vestreng og Ola Bakkene, førstnevnte som redaktør og 

sistnevnte som forretningsfører. Avisen var politisk uavhengig og derfor heller ikke tilknyttet noen 

politiske partier. I likhet med de andre operative avisene under krigen ble Indre Akershus Blad 

underlagt streng sensur av Presseabteilung. Den nye tyske presseavdelingen kontrollerte alle 

meldinger avisene skulle publisere, med særlig vekt på politiske og militære meldinger. Mange 

aviser ble også nyordnet ved enten nedleggelse, sammenslutning eller utskifting av redaktør. For 

Indre Akershus Blad skjedde ingen av delene siden den var politisk uavhengig, var den eneste 

avisen i sitt område og fordi den sittende redaktøren Henrik Vestreng meldte seg inn i NS. Avisen 

ble et av de fremste talerørene for tysk og NS propaganda i distriktet og dermed også Setskog.  

 

3.1 Begynnelsen på et paradigmeskifte? 

Den 9. april inneholdt dagens Indre Akershus Blad ingen informasjon om tyskernes invasjon av 

Norge. Det var artikler om den pågående konflikten med England om mineleggingen av 

Norskekysten og den omhandlet vanlige lokale nyheter fra distriktet.124 Ingenting tydet på at landet 

hadde blitt invadert i morgentimene og at det i hovedstaden rådet full forvirring og panikk. Den 

eneste informasjonskilden som fullt ut informerte lokalbefolkningen i Setskog om hva som skjedde 

var radioen, og ikke alle hadde dette. Det må likevel antas at slike viktige nyheter også etterhvert 

ble videreformidlet til de som ikke enda hadde skaffet seg radio, men det var stor forvirring om hva 

som egentlig skjedde i disse dagene. Objektiv og riktig informasjon fra radio via NRK sine 

hovedsendinger ble snart ikke tilgjengelig og Indre Akershus Blad ble ikke utgitt på mange dager. 

En kan anta at Setskogingene i denne tiden levde i et slags informasjonsvakum.  
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Først den 23. april ble lokalavisen igjen utgitt. Avisen skrev selv en beskjed til leserne sine hvor de 

forklarte hvorfor den hadde vært borte så lenge: 

 

''Når forsendelsen av Indre har vært stoppet fra tirsdag 9. april til i dag, skyldes det vanskeligheter med å 

komme i forbindelse med trykkeriet i Mysen. Som kjent skal veiene ha vært sperret og telefonforbindelsene 

brutt. Nu er forholdene avklaret i både Østfold og Akershus, og det er vårt håp at Indre skal bli hvad det var, 

et bindeledd mellom folket i bygdene her. Vi har i disse dagene fått en levende følelse av hvordan folk savner 

lokalavisen når den er borte. Det blir inntil videre ikke anledning til å benytte bil til trykkeristedet, men 

forbindelsen kan forhåpentlig bli tilfredsstillende ved post og telefon. Vi tør be våre forbindelser rundt om i 

bygdene om det som skjer hver sin bygd. Forholdene ligger nu slik an at det vesentlig blir de lokale 

begivenheter vi må beskjeftige oss med. Helt ordinær drift kan det dessverre ikke bli under nåværende 

tingenes tilstand, men så langt som det er mulig vil avisen utkomme de vanlige dager. Avisen stiller sig helt 

til tjeneste for distriktets interesser slik som vi har gjort før. Vi ber om unnskyldning for avbrytelsen og 

ønsker alle vel møtt til et godt samarbeid om det som kan tjene våre bygder best i den nåværende 

situasjonen.''125 

 

Grunnen til at det hadde vært problemer med å komme i forbindelse med trykkeriet i Mysen, som 

avisen redegjør for, skyldes at det hadde vært harde kamper i og omkring Mysen og det var først nå 

situasjonen i Østfold hadde blitt avklart. Redaksjonen prøvde bevisst ikke å nevne at det var krig, 

men hintet til at avisen ikke ville fungere akkurat slik som før grunnet den nye situasjonen. Det kom 

til å bli mer lokalnyheter og færre utenriksnyheter. Den lille notisen avsluttet med at det er viktig at 

alle holder sammen i den nåværende situasjonen før ting endrer seg.126 Litt seinere i denne utgaven 

står det en nesten usynlig notis med følgende tekst: '' Tyskernes okkupasjon av bygdene i Indre 

Akershus har efter de opplysninger vi har kunnet få, foregått under helt rolige forhold.''127 Dette 

skyldes at det ikke fantes noen avdelinger av det norske forsvaret utstasjonert i distriktet og at det 

eneste militæranlegget i området hadde vært nedlagt siden 1905. En beroligende nyhet for dem som 

la merke til den.  

 

Det tok tid før det tyske sensurapparatet begynte å forvandle avisen til en tyskvennlig avis, som 

skulle overbevise befolkningen i Setskog om at NS og Tyskland var den rette vei for Norge. Avisen 

fortsatte ut 1940 i hovedsak som før. Den trykket møtereferater fra kommunestyrene, 
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sportsresultater, kulturnytt, diverse innenriks- og utenriksnyheter. Avisen formidlet både lokale, 

nasjonale og internasjonale nyheter, noe de fortsatte med også under sensur gjennom hele 

okkupasjonstiden. Avisen rapporterte faktisk også litt fra den pågående flyktningtrafikken til 

Sverige og skrev den 16. mai 1940 at de norske flyktningene ble behandlet godt når de kom til 

Sverige. Avisen intervjuet en norsk flyktning som sa at det foregikk bevertning av flyktninger fra 

tidlig om morgen til sent på kveld av svenske lotter og andre svenske damer som ytet frivillig 

hjelp.128 Redaksjonen i Indre fulgte også med på Presseabteilungs arbeid og meldte den 30. mai at 

Dagbladet skulle bli nedstengt i 8 dager og ikke åpne igjen før etter at den har blitt underlagt 

forhåndssensur.129 I begynnelsen av juni 1940 publiserte avisen en egen melding til sine lesere hvor 

budskapet var samhold og støtte til avisen. Den sier at det er vanskelige tider framover, men at den 

vil gjøre sitt beste for å overvinne vanskelighetene selv om det kommer til å bli hardt og tøft: 

 

'' Vi håper at vår egen avis og våre kolleger i denne vanskelige tid vil møte sympati og velvilje hos 

befolkningen. Vi har møtt den før, og trengt den før, men aldri bedre enn nu. Dette er ikke ment som 

noen bønn for vår syke mor. Hvis pressen er overflødig, så for den finne sig i å gå til grunne som alt 

som er overflødig, men vi ser det ikke slik, og vi tror heller ikke befolkningen ser det slik''130 

 

Utover juni og juli 1940 fokuserte avisen på å skrive optimistiske artikler og oppmuntringer med 

informasjon om hvordan man skulle komme seg igjennom denne nye tiden. Den 20. juli 1940 

gjengav avisen et dikt av den danske presten Kaj Munk. Han skriver blant annet at det er ikke 

selvstendighet og grenser som gjør et folk til et folk, men sinnet. Fienden kan ta fra oss alt, men så 

lenge sinnet består vil de aldri vinne.131 Avisen gikk i rette med okkupasjonsmakten den 11. juni 

1940, da de publiserte den norske meldingen om kapitulasjon. Avisen skrev at de norske troppene 

hadde vist mot og tapperhet mot en overmakt og at selv om kampen innenriks var avsluttet, så ville 

arbeidet om å gjenvinne landets frihet fortsette utenlands.132 Videre utover sommeren publiserte 

avisen en rekke artikler om hvordan man kan øke sin egen matproduksjon.133 Avisen publiserte den 

22. juni et møtereferat fra Setskog kommunestyre og et intervju med ordfører Fjermeros hvor 

hovedinnholdet var at livet går som vanlig i Setskog. Kommunepolitikken hadde fortsatt som før og 

selv med krigsutbruddet var kommunen verken preget av arbeidsledighet eller økonomiske 

problemer. Setskogingene var mest opptatt av videre utbygging av veinettet til de ulike grendene 
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rundt om kommunen.134 Dette kan skyldes som nevnt tidligere at Setskog slapp unna kamper og 

trengte derfor ikke å sette av midler til gjenoppbygning.  

Den 8. oktober 1940 begynte avisen en ny artikkelserie med fokus på å opplyse om Nasjonal 

Samling. Dette tidligere ubetydelige partiet som nå plutselig var en viktig maktfaktor i Norge. 

Artikkelserien ble kalt ''Hva vil Nasjonal Samling?''. I artikkelserien ble NS sitt partiprogram 

gjennomgått og avisen ga et forsøk på å forstå NS sine motiver.135 Denne serien varer fram til den 

29. oktober 1940.136 

 

Det var altså først i oktober 1940 at avisen begynte å skrive artikler som kunne oppfattes som 

positivt innstilt ovenfor okkupasjonsmakten og NS. Da ble også de første oppropene om de første 

lokale NS-møtene publisert. Det første møtet ble arrangert i Aurskog, deretter fulgte Rømskog, 

Setskog, Søndre Høland, Blaker og Nordre Høland til slutt. Avisen gjenga også talene som hadde 

blitt framført på møtene, men målbar ingen meninger selv. Avisens redaksjon var imidlertid fortsatt 

bevisst på å være politisk nøytral og avisen fortsatte sin redaksjonelle linje. Den 22. mars 1941 

trykker avisen en artikkel av Knut Hamsun hvor Hamsun oppfordrer nordmenn til å melde seg inn i 

NS. I artikkelen oppfordrer videre Hamsun det norske folk om å slutte opp om NS, møte opp på NS 

møter i sitt nærmiljø og «ikke stenge øyer og ører for sannheten».137 Den 1. april 1941 trykker 

avisen enda en artikkel av Hamsun. På mange måter var disse artiklene likevel utypiske for denne 

perioden. Avisen beholdt stort sett en god selvstendighet og var ikke veldig mye utsatt for 

okkupasjonsmaktens propaganda. Arbeidstjenesten fikk riktignok noen annonser på trykk i mars og 

april, men disse var mer opplysende om hva A.T var og det var ingen direkte oppfordring til å 

melde seg inn.  

 

Den 3. juli 1941 blir den første vervingsslippen til Den Norske Legion og krigen i øst trykket i 

avisen. Denne datoen markerer et klart skille i avisens redaksjonelle linje. Retorikken mot Sovjet er 

svært anti-kommunistisk og pro-tysk. Avisen tar et politisk standpunkt i forhold til den nye 

utviklingen av krigen. Det skulle kun gå fem dager før den lille slippen ble omgjort i en stor 

annonse som tok omtrent 20% av en side.138 I annonsen var det et innmeldingsskjema og sterke 

propagandabilder som viste hva som ville skje om Sovjet vant krigen. Fra den 17. juli til 2. august 
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1941 var det en fast propaganda annonse i avisen, før den plutselig forsvant fram til 12. august da 

den dukket opp igjen.139 Denne ''trenden'' fortsatte igjennom store deler av krigen med ujevne 

mellomrom.  

 

3.2 Pro-tysk eller tilbakeholden? 

I årene 1942 og 1943 var avisen preget av den nye pro-tyske redaksjonelle linjen, men graden og 

mengden av tysk vennlig propaganda var svært varierende. Noen perioder med store mengder og 

andre perioder fraværende. Det virket som om avisen ikke hadde noen konsistent redaksjonell linje 

og at avisen var i en slags indre konflikt. Avisens innhold veksler mellom å være klart pro-tysk hvor 

den pro-tyske retorikken får fritt spillerom, til å framstå som nøytral med et minimum av tysk/NS 

propaganda. Redaksjonen i Indre Akershus Blad besto av mennesker med totalt ulike syn på 

okkupasjonen og NS. Redaksjonen var omtrent delt i to leire, NS – leiren ledet av redaktøren 

Henrik Vestreng og Jøssing – leiren ledet av forretningsføreren Ola Bakkene. De to ledende 

mennene og eierne av avisen stod på hver sin side i en ideologisk kamp om hva slags avis Indre 

skulle være under denne tiden. Det er grunn til å anta at avisens noe varierende redaksjonelle linje 

kan tilskrives de indre konfliktlinjene mellom disse to. De fleste aviser fikk innsatt NS-lojale 

redaktører, men siden Henrik Vestreng meldte seg inn i NS så er det videre grunn til å tro at avisen 

med dette slapp å få innsatt en ny NS-lojal redaktør.  

 

Indre Akershus Blad dekket under hele krigen vanlige lokale forhold og lokale nyheter, men dekket 

konsekvent ikke lokale begivenheter som var relatert til krigen og de spesielle hendelser som 

utspant seg i lokalsamfunnet omkring den utstrakte flyktningtrafikken. Ett unntak fra 16. mai 1940 

er beskrevet tidligere i dette kapittelet. Arrestasjoner, skyteepisoder, fluktforsøk eller annen illegal 

virksomhet blir ikke omtalt i avisen. Det er grunn til å tro at dette skyldes sensur og føringer fra 

Presseabteilung. Avisen var en del av den tyske propagandaen som undertrykte sannheten om den 

illegale virksomheten som foregikk i og omkring Setskog. Avisen begrenset seg stort sett til å 

rapportere møtereferater, kommunale oppnevninger, resultater fra idrettsstevner og møter i Setskog 

Ungdomsfylking. Tirsdag den 7. juli 1942 ble det referert fra et stort NS-møte i Setskog. Avisen 

skrev at møtelokalet var fylt til randen og at også en del tilreisende fra nabokommunene hadde møtt 

opp. Nils Krog åpnet møtet og ønsket fylkesfører Hoff velkommen på hans første tur til Setskog. 
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Han holdt så en flammende tale og avsluttet med å snike inn litt propaganda hvor han oppfordret 

innmeldelse i NS og Den Norske Legion.140 Selv med paroler om å melde seg til kamp og samle seg 

rundt Quisling gav ikke møtet noen videre høyere oppslutning. Dette NS-møtet skulle for øvrig vise 

seg å bli det siste NS-møtet som ble avholdt i Setskog.  

 

Avisen fortsatte sin inkonsekvente redaksjonelle linje utover i 1942 og vekslet mellom å vise klar 

støtte til Tyskland og å være mer tilbakeholden. Avisen opprettholdt fortsatt sitt motto om at den var 

en upolitisk avis. Utover sommeren 1942, fra den 4. juli til den 21. juli inneholdt alle de 8 utgavene 

tre store propaganda notiser i hver utgave. Avisens støtte til Tyskland var tydelig og retorikken som 

ble brukt mot Sovjet i artikler fra krigen var meget kraftfull. Deretter kom en kortere periode hvor 

avisen igjen ble mer tilbakeholden. Propagandaen ble borte og retorikken mot Sovjet ble mildere. 

Den neste pro-tyske perioden varte i tre utgaver fram til den 4. august og inneholdt enda mer 

kraftfull propaganda enn ved den forrige pro-tyske perioden. Oppfordring om innmeldelse og 

oppslutning om Den Norske Legion fikk stor plass. Deretter modererte avisen igjen sin propaganda 

igjen fram til den siste ''propaganda-perioden'' for 1942 som begynte den 12. september som ble 

avsluttet den 22. september.  

 

Fra og med 13. oktober 1942 ble antall utgivelser av avisen redusert. Lørdagsutgaven ble i sin 

helhet stoppet og avisen ble kun utgitt på tirsdager og torsdager fram til 11. september 1945. En 

liten periode mellom februar og april 1945 ble avisen utgitt på onsdager og fredager i stedet for 

tirsdager og torsdager. Det at Indre Akershus Blad måtte redusere sine utgivelser pr uke var ikke 

unikt for denne avisen. Over hele landet var aviser nødt til å gjøre det samme ettersom det tidlig i 

januar 1942 begynte å bli mangel på avispapir. Hovedårsaken til dette var at Josef Terboven mente 

av produksjon av kunstfibercellulose og for-cellulose var mer krigsviktig enn produksjon av 

avispapir. I tillegg måtte de norske avisene dele sine knappe papirressurser med den tyske pressen i 

Norge som publiserte aviser som ''Deutsche Zeitung in Norwegen'' og Wacht im Norden.141 

Papirforbruket skulle ned 50% i forhold til førkrigsnivået, men dette var ikke nok.142 I løpet av fire 

uker fram mot oktober ble forbruket kuttet med 62,5% av førkrigsnivået, og fra juni 1943 ble 

forbruket skåret ned ytterligere 10%. Etter dette hadde hele den trykte avispresse et forbruk av 
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avispapir som tilsvarte det som Aftenposten alene brukte før krigen.143 For å kompensere mulig 

inntektstap fikk avisene ta 20% til 100% høyere pris på annonser i forhold til prisnivået fra 1942. I 

tillegg fikk avisene flere annonser og disse to faktorer til sammen medførte at avisenes inntekter 

ikke ble synlig dårligere til tross for færre utgivelser.  

 

Fra sommeren og utover høsten 1943 ble igjen ulike vervekampanjer gjennomført med Indre 

Akershus Blad som formidler. Avisen går på nytt inn i en periode med sterkt engasjement for NS og 

dette resulterte i at redaksjonen i august 1943 fjernet avisens motto om å være en upolitisk avis.144  

Det var et sterkt behov for å øke antall medlemmer i NS lokalt ettersom medlemstallet hadde gått 

ned. Mads Kolstad og Johan B. Johnsen hadde meldt seg ut allerede 1941 og Sofus Ydersbond 

hadde midlertidig flyttet ut av bygda slik at medlemstallet i NS hadde gått ned. I denne perioden 

begynte avisen en ny artikkelserie med tittelen: ''Hvorfor jeg ble med i NS?''. En rekke personer fra 

distriktet og fra andre områder i Norge begrunnet i disse artiklene hvorfor de ble med i Nasjonal 

Samling. Mange av disse artiklene, spesielt de fra folk utenom distriktet var sannsynligvis trykket 

etter ordre fra ''norske'' myndigheter og Presseabteilung. Alle de lokale kommunene i Indre 

Akershus Blad sitt nedslagsfelt stilte med en lokal NS representant i disse artikkel seriene men med 

unntak for Setskog. De intense vervingsforsøkene og den økte propagandaen hadde liten 

innvirkning på medlemsutviklingen for NS i Setskog. Medlemstallet fortsatte å synke ettersom 

Gertrud Lund meldte seg ut i februar 1942, deretter fulgte Albert Fjermeros i april, Øivind Krogh i 

mai og Ole Gaasvik i august samme år. Ove Holter-Hovind gikk bort i juni 1943. Medlemstallet var 

da redusert fra 17 til 9 og oppslutningen hadde sunket fra 2,13% til 1,13% av befolkningen. NS sin 

medlemsutvikling i Setskog gikk motstrøms i forhold til landsbasis. På landsbasis var det fra 1941 

til 1943 en sterk vekst i medlemstallet til NS, en vekst som flatet ut betraktelig fra 1943 og deretter 

synkende i første kvartal 1944.145  

 

I 1944 startet avisen en ny intervjuserie hvor sentrale folk i lokale NS lag fortalte om året som 

hadde gått. Førstemann ut var lagføreren i Aurskog kommune, dr. Even Hval, som manet til kamp 

mot bolsjevismen og at Tyskland var veien framover for det norske folk. Noe befolkningen i 

Aurskog hadde forstått for lenge siden, ifølge ham selv.146 Kontrasten til dr. Hval sitt intervju var 
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stor da avisen intervjuet Setskogingen Christian Krogh den 1. februar. Krogh var lite opptatt av 

ideologi og propaganda. Han fokuserte kun på lokalpolitiske saker som f.eks. planlagte 

veiutbygginger osv. Han framførte ingen NS propaganda og han kom heller ikke inn på den aktuelle 

krigssituasjonen slik som Hval hadde gjort.147  

På denne tiden gjennomførte en viktig endring i avisens redaksjon. Holger Rishagen, en lokal 

kjøpmann fra Bjørkelangen, ble utnevnt til redaktør.148 Henrik Vestreng ble imidlertid fortsatt 

sittende som redaktør slik at avisen fram til freden hadde to likestilte redaktører. 

 

I løpet av 1944 begynte krigen å gå svært dårlig for Tyskland. På østfronten var Sovjetunionen på 

offensiven og sommeren 1944 invaderte de allierte Frankrike. Avisen refererte fortsatt til de allierte 

som fienden og at en sovjetisk seier ville bety undergang. I januar 1944 publiserte avisen et kart 

over frontlinjene på østfronten og man kunne se at fronten var ved Krim-halvøya. Det 

underliggende for et slikt kart var antageligvis at det skulle visualisere for befolkningen hvor 

Tyskland forsvarte Europa mot bolsjevikene. Denne type visualisering av en sak var informativ og 

ofte interessant lesestoff for lesere, men det var uvisst hvor populært dette var blant den tyske 

ledelsen ettersom dette klart viste at krigslykken hadde snudd og at tyskerne var på defensiven.149 

Avisen publiserte ikke flere slike kart før langt ut på høsten 1944. Da dristet de seg igjen til å vise et 

kart over frontlinjen på østfronten i sin 2. september utgave.150 Der så man tydelig at fronten på den 

tiden lå omtrent midt i Romania, langt vest for Krim-halvøya hvor frontlinjen hadde vært i januar. 

Allerede i oktober samme år publiserte avisen et nytt kart hvor frontlinjen allerede var flyttet helt 

vest til Budapest. Avisen fortsatte resten av 1944 og fram til frigjøringen å trykke kart over hvordan 

frontlinjene på østfronten utviklet seg.   

Det er interessant å observere at avisen unngikk den tyske sensuren ifm. publiseringen av disse 

frontkartene. De stadige oppdateringene om krigens gang på østfronten viste publikum helt tydelig 

at bolsjevikene var på frammarsj og at Tyskland var i ferd med å tape. Det er grunn til å tro at denne 

type «folkeopplysning» neppe hadde unngått den tyske sensuren tidligere i okkupasjonstiden og 

kunne kanskje tyde på en viss form for resignasjon fra de tyske sensurmyndighetenes side.   

 

Invasjonen av Frankrike ble slått stort opp på forsiden av avisen med kart over Normandie-kysten. 

Meldingene om invasjonen som ble publisert i Indre var de samme som i Aftenposten. Meldingene 
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var fortsatt pro-tyske, men anerkjente også at de allierte hadde iverksatt en formidabel operasjon. 

Det ble blant annet informert om at de allierte har sluppet fullt utrustete divisjoner bak de tyske 

linjer og at det rådet fullt kaos. Det kom klart frem av meldingene at det rådet en viss form for 

pessimisme. I en setning sto det følgende:  

 

''De tyske sjøstridskrefter har imidlertid en overlegen motstander å kjempe mot, og noe sjøslag er 

det ikke på tale om at det kan bli på slike premisser''.151  

 

Selve D-dagen skjedde den 6. juni 1944, men nyhetene om den ble først trykket i Indre Akershus 

Blad den 10. juni. Aftenposten derimot som både hadde en morgen- og en aftenutgave rapporterte 

om operasjonen allerede samme dag. Det kan se ut som at avisen prøvde å balansere sin gjengivelse 

av invasjonen slik at de på den ene siden gav en objektiv og sannferdig framstilling av situasjonen 

uten at det ble oppfattet som defaitisme eller anti-tysk: 

 

''I de kommentarer som gis her i kveld heter det at invasjonslaget formodentlig kan inndeles i tre 

faser etter de planer som må antas å foreligge fra alliert side. Den første fase i operasjonene skulde 

etter dette omfatte landsettingen og oppnåelse av fotfeste. Uansett om dette har skjedd i den 

utstrekningen som var påberegnet – bare den øverste invasjonledelse vet dette – må den første fase 

nå ansees som avsluttet, og en annen fase skulde dermed være innledet. I første rekke skulde denne 

omfatte konsolidering av de brohodene som er oppnådd og beholdt, samt angrep på de taktiske 

reservene tyskerne setter inn i forsvaret. I hvilken utstrekning den tyske ledelse har satt reserver inn 

i stridene er ennå uklart. Det antydes i en tysk melding i kveld at de virkelige omfattende reserver – 

den strategiske eller operative reserve – først vil bli satt inn når linjene er avklart. Dette vil 

formodentlig si når den nevnte andre fase av slaget er avsluttet og tredje og avgjørende runde kan 

begynne. Selv om frontene ved Caen og Boyenux kanskje er de som viser den interessanteste 

utvikling, rettes oppmerksomheten i stigende grad mot Cherbourghalvøya. Det er tydelig at de 

allierte tar på sikte å avskjæring av selve byen Cherbourg, og det pågår her som langs andre deler 

av fronten nesten uavbrutt landsetting av nye tropper fra fly. Foruten Bayeux legger de allierte stor 

vekt på å sikre høydeplatået øst og sørøst for denne byen.''152 

 

Avisen fortsatte med å rapportere på en slik måte at de gav inntrykk av at de fortsatt rapporterte med 

en pro-tysk vinkling, men hvor de implisitt beskrev en situasjon hvor de tyske styrker var i ferd med 

å tape krigen. Et eksempel på en slik rapport var denne fra 19.august 1944: ''Motoriserte fiendtlige 

styrker støtet videre østover mot Seinens midtre løp og sørover mot Loire''.153 Selv om begrepet 

fiendtlige styrker ble brukt om de allierte så betød selve konteksten av setningen at tyskerne var på 
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retrett. Bruken av fraser som «støtet videre» understreket at de allierte var på en kontinuerlig 

offensiv mot de tyske styrkene. I Indre Akershus Blad fra 26.august 1944 sto det:  

 

''Sør for Paris angrep fienden våre framskutte sikringer med sterke styrker og trengte dem tilbake til 

Seinen'' og ''På den sør-franske kyst yter besetningene i Marseille og Toulon forbitret motstand mot 

overlegne styrker''.154  

 

De ynkelige og patetiske fiendtlige styrkene som Tyskland kjempet mot i begynnelsen av krigen, 

hadde på denne tiden blitt sterke og overlegne i forhold til de tyske. Avisen la ikke skjul på at 

krigslykken hadde snudd, men rapporterte dette på en subtil måte. Befolkningen i Setskog kunne 

ikke unngå å forstå innholdet samtidig som det kunne tyde på at det ikke ble fanget opp av den 

tyske sensuren. Den 29. august skrev f.eks. avisen om at de allierte var på frammarsj mot Paris, 

riktignok ikke rett ut, men indirekte med blant annet tittelen ''Voldsomme kamper i og om Paris'' 

samt ''I området nordvest for Paris fulgte fienden med sterke styrker fra vest og sør etter våre 

divisjoner, som har trukket seg tilbake til Seinens nedre løp.''.155  

 

Utover i februar 1945 ble krigsrapporteringen enda mer objektiv og kunne enkelte ganger til og med 

oppfattes som en forsiktig hyllest til de framrykkende allierte og ikke minst de amerikanske 

styrkene. Avisen benyttet fortsatt iblant begrepet «fienden» om de allierte, men dette ble mer og mer 

sjeldent og det kan antas at dette kun ble gjort for ikke å komme på kant med de tyske 

myndighetene. Avisens holdning og redaksjonelle linje var helt klart i en endring. Avisen publiserte 

i mars 1945 et kart som til og med viste at fronten nå hadde beveget seg inn mot Tysklands grense. 

Den 7. mars 1945 informerte avisen om følgende:  

 

''Etter at Neuss er erobret er den 9. amerikanske arme trengt fram til Rhinen mellom denne by og 

Urdingen.....''Også sør for Neussområdet vinner amerikanerne terreng langs vegen Grovenbroich – 

Køln. Sør og sørvest for Zülpich vant amerikanerne terreng i retning Euskirchen.''156  

 

Avisen publiserte klart pro-alliert informasjon utover våren 1945, men avisen var fortsatt forsiktig 

med informasjon som kunne oppfattes som kritikk mot Tyskland. Propaganda i form av annonse-

opprop for NS og Tyskland var på det tidspunktet fraværende, men noen få pro-tyske intervjuer og 
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kommunikeer fra NS-ledelsen ble fortsatt trykket.  

Indre Akershus Blad fikk fortsette som nyhetsformidler under krigen, men da som en avis under 

tysk kontroll og med en vennlig innstilt redaktør. Avisen var ikke noe aggressivt talerør for 

okkupasjonsmakten, men ble helt klart brukt i det pågående propagandaarbeidet som tyskerne og 

NS bedrev under krigen. Det er vanskelig å måle avisens påvirkning på lokalsamfunnet, men for 

Setskog sin del så ser vi at NS sin medlemsvekst var negativ gjennom mesteparten av krigen og 

propagandaen fikk ingen til å melde seg som frontkjempere. Det er grunn til å anta at avisen kun 

hadde en marginal påvirkning på Setskogs innbyggere sin innstilling til okkupasjonsmakten og NS.  

Til tross for sin forholdsvis marginale betydning, så hadde avisen tross alt samarbeidet med 

tyskerne og tjent penger under okkupasjonen. Et eget avisoppgjør var underveis blant norske 

pressefolk. 

 

3.3 Konsekvenser av samarbeid 

Da krigen var over, besluttet Hjemmefronten at i de første dagene etter frigjøringen, i størst mulig 

utstrekning skulle utgis fellesaviser. Disse fellesavisene skulle ha nøytrale navn og ha redaksjoner 

godkjent av Hjemmefronten. Dette var for å imøtekomme behovet for nøktern og saklig 

informasjon i overgangsfasen.157 Spesielt var det viktig å etablere en fellesavis i Oslo hvor 

Aftenposten hadde vært den dominerende avisen under krigen. Det ville selvsagt vært uakseptabelt 

for Hjemmefronten at Aftenposten skulle få lov til å fortsette som Oslo sin eneste store avis og det 

ble derfor etablert en fellesavis med navnet «Oslo-pressen».158 Den nye fellesavisen ble strengt 

redigert slik at den inntok en nøytral linje samt at den ble trykket i en stil som skilte seg fra 

Aftenpostens. Fellesaviser ble også etablert i Drammen (Fritt Norge), Halden (Halden-Pressen), 

Indre Østfold (Askim-pressen) osv.159 Tanken bak etableringen av nøytrale fellesaviser, var også å 

gi de nedstengte avisene tid til å anskaffe nye redaksjoner, stab og nødvendig utstyr.160 Dette 

skjedde derimot ikke i Indres Akershus Blad sitt distrikt. Det ble ikke opprettet noen fellesavis i 

dette området og avisens redaksjon fortsatte som før. Den 8. mai 1945 trykket avisen selv nyheten 

om frigjøringen. Redaksjonen trykket Hjemmefrontens erklæring på forsiden og en veldig positiv 

artikkel om redaksjonens reise ned til trykkeriet på Mysen den 7. mai. Her skriver avisen om gleden 
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og lettelsen over at freden var på vei.161  

 

Avisen var raskt ute med å gjenfinne sin gamle posisjon som en upolitisk og uavhengig avis etter 

krigens slutt. Av de 114 avisene som utkom under krigen, var 29 uavhengige aviser uten noen 

politisk tilknytting noe som utgjorde rundt 25%.162 Flere av disse avisene, også de upolitiske ble 

nedstengt av Hjemmefronten etter krigen, men som nevnt tidligere så gjaldt ikke dette Indre 

Akershus Blad. Avisen var den eneste lokalavisen i distriktet og det fantes stort sett ingen andre 

lokale nyhetsformidlere. En annen viktig grunn til at avisen muligens kunne fortsette var at 

redaksjonen ikke kun besto av personer som hadde NS sympatier, men også av personer med klare 

anti-tyske og anti-NS holdninger. Den mangeårige redaksjonssjefen og sjefen igjennom krigen 

Henrik Vestreng var medlem av NS. Derimot var forretningsføreren Ole Bakkene ikke medlem av 

NS. Da krigen var over tok Ole Bakkene over som redaksjonssjef samt beholdt tittelen som 

forretningsfører. Den 12. mai 1945 publiserte han følgende notis i avisen:  

 

''Det er en selvfølge at Indre Akershus Blads redaktører nå er trådd tilbake. Inntil ny redaktør kan 

bli ansatt vil undertegnede også være ansvarlig for redaksjonen. Det vil i overgangstiden bli mange 

vanskeligheter som melder seg også for avisene, bl.a. Har vi papirrasjonering og vil vel få det ennå 

en tid framover. Vi skal legge godviljen til og gjøre vårt beste, men må be om lesernes 

overbærenhet.''163 

 

Det virker også som om avisen opprettholdt sin tillit blant befolkningen til tross for fem år med 

tyskvennlig styre. Det er ikke noe som tyder på at lokalbefolkningen hadde noe uoppgjort med 

avisen. 

 

På landsbasis organiserte pressen seg i 2 interesseorganisasjoner. Den ene het «Avisutvalget av 

1945» og den andre «Avisutvalget for de stansede aviser». Den første representerte aviser som var 

operative under krigen og den andre for de som ble stanset. Avisutvalget av 1945 kjempet for at 

avisene ikke skulle bli straffet for å ha fungert under krigen, ei heller at de måtte betale deler av 

overskuddet som erstatning til de stansede avisene. Avisutvalget for de stansede avisene hadde den 

motsatte oppfatning. Indre Smaalenenes Avis i Mysen som var en av Indres Akershus Blad sine 

naboaviser, hadde fungert under krigen, og ble med i Avisutvalget av 1945. Indre Akershus Blad tok 
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60/103 

en beslutning om å ikke være med i noen av disse interesseorganisasjonene.164 Indre Akershus Blad 

var ikke med på Riksadvokatens aviskomité sin liste over aviser hvor myndighetene krevde 

inndragning av midler.165 Avisen er heller ikke å finne på den endelige oversikten over aviser som 

ble dømt til å betale. Naboavisen Indre Smaalenene måtte derimot betale Kr. 5.000,- til tross for at 

de ikke var innstilt til inndragning fra Riksadvokatens aviskomité.166  

Indre Akershus Blad unngikk på mange måter alle former for rettsoppgjør etter krigen. Ingen dom, 

ingen erstatningskrav og ingen mistillit blant avisens lesere. Bortsett fra å skifte ut redaktøren og de 

som hadde vært NS-vennlige i redaksjonen, fortsatte avisen sitt virke på vanlig måte også etter 

krigen. Indre Akershus Blad er fortsatt i dag en levende og viktig lokalavis for de indre delene av 

Akershus.  

 

3.4 Oppsummering 

Da tyskerne angrep landet, var de raskt ute med å ta over landets riksdekkende aviser som f.eks. 

Aftenposten. De måtte imidlertid først sikre sin egen tilstedeværelse og legitimitet i landet ved blant 

annet å avslutte kamphandlingene. Sensur og kontroll med de lokale avisene ble derfor ikke 

prioritert, noe som medførte at lokalaviser fortsatt kunne operere fritt og uavhengig selv etter at 

Norge hadde kapitulert. Indre Akershus Blad ble derimot ikke publisert i de to første ukene etter 

krigsutbruddet siden avisens trykkeri lå på Mysen hvor det utspant seg kamper. Da avisen startet 

opp igjen, publiserte avisen en notis som manet dets lesere til ro. Avisen skrev også at det måtte 

forventes endringer i avisens utgivelse i tiden framover som følge av situasjonen. Gjennom 1940 

forble avisen nøytral og var ikke preget av å være under tysk sensur. Fra mars 1941 ble den 

redaksjonelle linje endret som følge av tysk sensur. Avisen fikk et sterkere innslag av propaganda og 

pro-tyske notiser. Avisen hadde imidlertid ingen klar linje i publiseringsstrategi og vekslet på å være 

tilbakeholden nøytral og pro-tysk. Det er grunn til å anta at sammensetningen i redaksjonen hadde 

noe å si for dette. Redaksjonen var delt i en «NS – leir» ledet av Henrik Vestreng og en «jøssing-

leir» ledet av Ola Bakkene. Den vekslende redaksjonelle linjen fortsatte igjennom 1942 og 1943. 

Nyhets-sammensetningen i avisen bestod av innenriks, utenriks og lokale nyheter. De lokale 

nyhetene bestod for det meste av møtereferater fra kommunestyrene, rapportering fra kultur- og 

sportsarrangementer og andre lokalnyheter. Lokale nyheter om flyktningtrafikk, arrestasjoner, 
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fluktforsøk eller annen illegal virksomhet ble ikke publisert.  

 

Utover i 1944 ser vi en endring i avisens redaksjonelle linje. Avisen blir dristigere i sin rapportering 

av bl.a. krigen i Europa. Med ujevne mellomrom trykker avisen artikler som «usminket» og 

objektivt beskriver krigssituasjonen i Europa. Flere av disse artiklene kan oppfattes som pro-allierte, 

men uten at den tyske sensuren stoppet de. Fra 1945 blir dette forsterket uten at avisen går så langt 

at den trykker åpenbar kritikk av Tyskland og tyske interesser. Propagandainnslag og oppfordringer 

om å slutte opp om NS blir helt borte fra avisens spalter selv om det fortsatt kjøres intervjuserier 

med kjente og lokale NS-medlemmer.  

Til tross for at Indre Akershus Blad var underlagt tysk sensur og dermed også ble en del av det tyske 

propagandaapparatet i Norge under krigen, er det liten grunn til å anta at avisen hadde noen stor 

propagandamessig påvirkningskraft på lokalsamfunnet. Avisen balanserte sin redaksjonelle linje på 

en slik måte at den både klarte å holde seg innenfor tysk sensur og dermed holde avisen gående og 

samtidig nedtone den pro-tyske holdning i tilstrekkelig grad slik at lokalbefolkningen ikke tok 

avstand. NS sin medlemsvekst i Setskog var negativ gjennom mesteparten av krigen og det var 

ingen i lokalsamfunnet som meldte seg som frontkjempere. 

Avisen klarte også på en subtil måte å endre sin redaksjonelle linje utover i krigen slik at leserne 

oppfattet avisen som mer pro-alliert og mindre pro-tysk etter hvert som krigen nærmet seg slutten. 

Da krigen var over ble mange av de 144 avisene som hadde vært operative under krigen midlertidig 

nedstengt og det ble gitt ut nøytrale fellesaviser. I Oslo ble avisen «Oslo-pressen» utgitt og i Indre 

Østfold ble avisen «Askim-pressen» utgitt. Indre Akershus Blad ble ikke nedstengt og avisen holdt 

en lav profil samtidig som den tok et kraftfullt internt oppgjør i redaksjonen. De 

redaksjonsmedlemmer som hadde NS sympatier ble fjernet. Avisen meldte seg heller ikke inn i 

noen av de to interesseorganisasjonen som ble dannet for aviser etter krigen. Den ene 

interesseorganisasjonen ble ledet av Aftenposten og representerte de avisene som hadde vært 

operative under krigen mens Arbeiderbladet ledet gruppen som representerte de stengte avisene. 

Indre Akershus Blad slapp også unna rettsoppgjøret. Avisen fikk fortsette som før og ble ikke 

gjenstand for inndragning av midler slik som mange andre aviser som hadde tjent penger på sine 

utgivelser under krigen ble. 
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4. Flyktningtrafikk 

 

Under den andre verdenskrig flyktet i overkant 50 000 personer fra Norge til Sverige. Det var folk 

fra hele landet som fulgte flere titalls ulike flyktningruter over grensa fra Østfold i sør til Finnmark i 

nord. Noen kom seg over grensen på egen hånd, men majoriteten ble hjulpet over av en rekke 

frivillige kalt grenseloser. Grenselosene var som oftest lokalbefolkning i grensetraktene som kjente 

geografien, terrenget, patruljerundene til tyskerne og hvor flyktningene kunne få trygt husrom. Folk 

i Norge hadde ulike grunner for å flykte landet f.eks. Unngåelse av straff, utskriving til 

Arbeidstjenesten, var jødisk eller blitt avslørt som deltager av motstandsbevegelsen.167 For å unngå 

å bli oppdaget, hadde losene mange ulike ruter i ett og samme område. Dagens mest kjente 

flyktningrute og som bl.a. brukes i undervisning og til informasjon er markert fra Skullerudstua i 

Oslo til Grenselosmuseet i Eidskog. Dette er en blanding av flere historiske ruter som ble benyttet 

under krigen og som til sammen var ruter som flere tusen flyktninger benyttet under krigen. Setskog 

var en geografisk meget sentralt plassert grensekommune som naturlig dannet en inngangsportal til 

Sverige for flyktninger som ble loset over fra Oslo og det sentral Øst-Norge. Setskog opplevde 

derfor stor flyktning aktivitet som også er beskrevet tidligere i kapitlene om Christian Krogh og 

Nils Krog. I dette kapittelet skal jeg berøre historien om flyktningtrafikken igjennom Setskog og 

beskrive rollen til de som tok del i det. 

 

4.1 Grensesone Øst 

Sommeren 1940 ble det som ble kjent som Grensesone Øst opprettet. Hensikten med dette var å 

begrense flyten av våpen, flyktninger og mennesker generelt til grensetraktene mot Sverige. Sonen 

strakte seg fra Halden kommune i sør til Grong i nord og samtlige grensekommuner imellom disse 

to.168 Den inkluderte også deler av de kommunene som ble delt av Glomma. Delen av kommunen 

øst for Glomma ble en del av grensesonen, men ikke vestdelen.169 Setskog og hele Hølandsdistriktet 

ble derfor inkludert inn i denne nye grensesonen. Beboerne i Setskog måtte skaffe seg et grønt lite 

kort kalt grensebeboerbevis. Dette var gyldig legitimasjon på at man hadde fri og godkjent ferdsel i 

sonen. I begynnelsen gjaldt kravet om beboerbevis kun voksne, men fra den 1. januar 1941 ble det 
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utvidet til å gjelde for alle fra 15 år og opp.170  

 

Folk som skulle reise inn til sonen måtte anskaffe reisetillatelse av lensmannen. Etter hvert som 

myndighetene innså at opprettelsen av grensesonen ikke var nok, begynte de å innføre flere tiltak 

for å få kontroll på situasjonen i grenseområdene. På enkelte toglinjer måtte man fra 1942 få 

spesiell tillatelse fra Jernbanens reguleringssentral. Fra 1943 ble det strammet ytterligere inn ved at 

reiser lengre enn 6 mil krevde egen reisetillatelse. Alle disse restriksjonene og andre innskjerpende 

tiltak ble innført for å begrense den utbredte flyktningtrafikken. Det var unntak fra disse 

restriksjonene blant annet på bussruter som ikke gikk mer enn 30 km innenfor sonen eller hvis man 

måtte kjøre igjennom grensesonen for å komme hjem.171 Gestapo fratok etterhvert de lokale 

lensmennene ansvaret for å utstede reisetillatelser ettersom man ikke kunne stole på at de skrev ut 

tillatelser slik de skulle eller at de gjennomførte nødvendig kontroll. Fra 1. januar 1944 ble dette 

ansvaret overført til Statspolitiet og politimesteren. Til tross for nye strengere reiserestriksjoner og 

strengere kontroll med utstedelse av reisetillatelser var flyten av mennesker til grensesonen og 

Sverige fortsatt konstant. De som organiserte flyktningtrafikken og grenselosene fant stadig nye 

kreative måter for å omgå de nye restriksjonene på. Statspolitiet opprettet derfor en egen avdeling 

som skulle ha myndighet og ansvar for Grensesonen. Denne avdelingen fikk navnet Grensepolitiet 

som ofte ble forkortet til Grepo. 

 

4.2 Grensepolitiet  

Grensepolitiet var den overordne myndigheten i Grensesonen og dermed også i Setskog. Hvis noen 

i dette området kontaktet politiet, ble de satt direkte over til nærmeste stasjon tilhørende 

Grensepolitiet (heretter referert som Grepo).  

Sommeren 1940 jobbet tyskerne iherdig med å få etablert sitt okkupasjonsstyre, men det manglet en 

lojal og politisk politiavdeling. Ved å etablere en statsstyrt politiavdeling kunne staten selv ta hånd 

om de mer krevende politioppdragene som det vanlige politiet ikke kunne håndtere. Den nye 

politiavdelingen fikk navnet Statspoliti og var en sammenslåing av det tidligere 

Overvåkningspolitiet og Utrykningspolitiet. Det ble offisielt opprettet 1. januar 1941.172 Det skulle 

være den norske versjonen av det mer beryktede Gestapo. Sommeren 1941 blir Statspolitiet offisielt 

operativt. Etter opprettelsen av Statspolitiet kunne tyske myndigheter konsentrere seg om å 
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reformere den ordinære politistyrken i Norge. Politipersonell fikk valget om å melde seg inn i NS 

eller miste jobben og mange valgte det første.173 Statspolitiet delte det norske politikorpset opp i to 

hovedavdelinger, Ordenspolitiet som fortsatt skulle ta for seg alminnelige politisaker og Grepo som 

fikk ansvaret å patruljere grensesonen. Grepo ble opprettet høsten 1941.174 

 

Fram til høsten 1943 var Grepo en egen politiavdeling i det ordinære politikorpset, men ble 

etterhvert omgjort til en underavdeling til Statspolitiet. Grepo hadde mange viktige oppgaver. De 

skulle bl.a. etterforske og anholde folk som prøvde å forlate landet ulovlig, forhindre smugling av 

våpen og annet materiell samt overholde bestemmelsene som var satt for grensesonen.175 Personer 

som ble anholdt for ulovlig opphold i grensesonen av Grepo ble videreført til Statspolitiet som 

overtok etterforskningen. Hvis Statspolitiet ikke hadde kapasitet, mulighet eller hvis saken ikke ble 

ansett som alvorlig nok så hadde Grepo myndighet til å kunne utføre avhør selv. Grepo skulle også 

rapportere til den tyske sikkerhetstjenesten hver måned om all virksomhet utført ved 

grensestasjonene og om planlagt patruljevirksomhet, planlagte arrestasjoner og aksjoner av annen 

art.176  Grepo sine daglige arbeidsoppgaver var som oftest basert på å kontrollere dokumentene til 

personer som befant seg i grensesonen og pågripe dem som ikke hadde gyldige papirer. Grepo sin 

visjon var at ingen personer skulle kunne transporteres inn eller ut av Norge uten lovlig grunn. Selv 

om Grepo la ned en iherdig innsats for å oppnå sin visjon klarte allikevel ca. 50 000 nordmenn å 

komme seg over til Sverige samtidig som det kom et jevnt tilflyt av motstandsmenn og kvinner inn 

til Norge.177 

 

Grepo hadde tilnærmet en umulig oppgave pga. det store og varierte området de måtte patruljere i. 

De konsentrerte seg derfor i den sørlige delen av sonen mellom Halden og Elverum hvor de fleste 

flyktningrutene gikk. Setskog som lå strategisk plassert opplevde stadig at Grepo var i området slik 

det er beskrevet i kapittelet om Nils Krog og Christian Krogh. Et eksempel er en episode som Nils 

Krog forteller om hvor to Grepobetjenter hadde kledd seg ut som flyktninger og deretter arrestert 4 

setskoginger.178 For å organisere sitt politiarbeid mer effektivt delte Grepo opp grensesonen i 16 

politidistrikt med egne grensestasjoner. Dermed kunne Grepo ha en stasjon som alltid var bemannet 

samtidig som andre betjenter var på patrulje. Grepo mente at denne omorganiseringen skulle gi et 
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mer effektivt kontroll regime ved at politibetjenter kunne konsentreres til spesifikke områder. 

Grensestasjonen for Setskog og den delen av grensesonen som gikk igjennom Akershus ble etablert 

på Bjørkelangen og benevnt som stasjon 3 innad Grepo.179  Det var kun ca. 7 betjenter stasjonert på 

Bjørkelangen. Stasjonen på Bjørkelangen hadde forholdsvis liten aktivitet ettersom Setskog var den 

eneste Akershus kommunen med grense til Sverige og det var kun de to Hølands-kommunene og 

Aurskog som grenset til Setskog.180 Grunnen til det lave aktivitetsnivået var sammensatt. De store 

flyktningrutene fra Oslo ble ofte styrt nord eller sør for Setskog. De lokale flyktninglosene var 

dyktige og arbeidet på en diskret måte og at folk i Setskog ved flere tilfeller unnlot å rapportere til 

Grepo, slik som beskrevet i kapittelet om Christian Krogh og Johannes Bolstad.181 Grunnet Setskog 

sin beliggenhet hadde Grepo også opprettet en post på Grasmohøgda. Den ble plassert like ved 

grensa til nabokommunen Eidskog slik at grepobetjentene kunne dekke tomrommet mellom 

Setskog og Eidskog, to kommuner med mye flyktningaktivitet. Det var betjenter fra denne stasjonen 

som rykket ut under flyktninghendelsene med Nils Krog og Christian Krogh.182  

 

4.3 Veien over Setskog 

I alt antar man at ca. 50 000 flyktet fra Norge til Sverige under krigen. Begrunnelsene for å flykte 

var i stor grad relatert til illegalt arbeid, utskriving til arbeidstjeneste eller at man var av jødisk 

opphav.183 Det fantes også en betydelig kurertrafikk som kom fra Sverige i form av pakker, 

våpenleveranser, radioer osv. De som opererte trafikken av mennesker og varer over grensen 

mellom de to land ble kalt grenseloser eller flyktningloser. Dette var ofte personer fra distriktet med 

kjennskap til lokale forhold. De visste hvilken sti man skulle gå for å ikke bli oppdaget, de kjente til 

alternative ruter, de kjente til Grepo sine rutiner og de visste hvem de kunne stole på og hvem de 

ikke kunne stole på. I perioden 1940 – 1943 ble det etablert en rekke forskjellige fluktruter av ulike 

motstandsgrupperinger, spesielt fra Oslo til grensen. Fra 1941 ble de fleste rutene underlagt enten 

Milorg, Sivorg, Komorg eller XU. Ingen av disse «offisielle» rutene gikk direkte over Setskog, men 

snarere rundt. Mange ruter gikk enten over grensen ved Skotterud i nord eller ved Rømskog og 

Rødenessjøen i sør.184 Som beskrevet i kap. 4.2 kan dette kanskje forklare den til dels lave 
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aktiviteten og bemanningen på grensestasjonen på Bjørkelangen i den første tiden. Imidlertid viste 

det seg at ryktene om liten bemanning på Bjørkelangen grensestasjon medførte at flere og flere 

flyktninger valgte veien om Bjørkelangen og Setskog og da tyskerne ble klar over dette forsterket 

de den 25. februar grensepatruljen i Setskog med 12 mann. Etter dette var det 24 tyske soldater 

stasjonert i Setskog. Basen deres var Heggedal bedehus og herfra opererte de med fem patruljer som 

streifet området. Da det ble kjent at tyskerne skulle styrke sin bemanning i Setskog, medførte dette 

store bekymringer for de i Setskog som jobbet med illegal virksomhet. I dagene før den nye 

kontingenten soldater ankom, flyktet mellom 40 til 70 setskoginger til Sverige.185 De gjenværende 

innbyggerne i Setskog var bekymret for at den store masseflukten til Sverige skulle medføre 

represalier for de som ble igjen. Selv med dobling av antall soldater klarte tyskerne aldri å få 

kontroll over flyktningtrafikken via Setskog til Sverige. De tyske soldatene virket lite motiverte for 

den nødvendige innsatsen. Så vidt man vet ble ingen flyktninger tatt av de tyske soldatene. De få 

flyktningene som ble tatt på sin ferd gjennom Setskog ble tatt som følge av misforståelser eller 

uheldige omstendigheter, mer enn som følge av aktiv innsats fra de tyske styrkene, ref. kapittel 2.7 

om Christian Krogh. 

Det var ingen «offisielle flyktningruter» over Setskog, men mange «uoffisielle», hvor lokale 

flyktningloser på eget initiativ benyttet ulike ruter for å frakte flyktninger over til Sverige. Det er 

uvisst hvor mange flyktninger som ble «loset» over til Sverige via Setskogs mange ruter, men det 

dreier seg sannsynligvis om noen tusentalls personer. 

 

4.4 Dobbeltagenten 

Kasper Skjeggenes var under krigen både medlem av NS og såkalt krigsprofitør. Skjeggenes drev 

med utstrakt handel med tyskerne og han solgte både hytter, tømmer og telegrafstolper til disse. Det 

var allment kjent i bygda at Skjeggenes hadde god kontakt med tyskerne og at han tjente gode 

penger på sin handel med okkupasjonsmakten. Tømmeret hentet han stort sett ut av egen skog, men 

han kjøpte også fra andre skogeiere i Setskog som Mads Kolstad og Johannes Bolstad. Totalt tjente 

Skjeggenes Kr. 170.070,-  på sin handel med tyskerne.186   

Skjeggenes sin partner var Rolf Aamodt. En mann med gode kontakter innen det tyske 

okkupasjonsapparatet. Aamodt vanket mye med norske nazister og medlemmer fra 

rikskommissariatet og han klarte via sine kontakter å sikre flere leveranseavtaler for Skjeggenes. 
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Skjeggenes selv var med på noen av møtene med disse kontaktene. Aamodt ble beskrevet av 

Skjeggenes som en stornazist som trodde på nasjonalsosialismens seier fram til freden kom. 

 

Under rettsoppgjøret etter krigen kom det for en dag at Skjeggenes langt fra hadde vært en tilhenger 

av NS eller tyskernes okkupasjon, tvert imot. Det viset seg også at den krigsprofitt som han hadde 

tilegnet seg heller ikke var for å berike seg selv, men var et «skalkeskjul» for å kunne bedrive sin 

rolle som dobbeltagent på en effektiv måte. 

Etter krigen ble det ikke gjennomført noe rettsoppgjør med Skjeggenes ettersom etterforskningen 

fra påtalemyndighetenes side viste at Skjeggenes hadde vært en såkalt XU agent under krigen. 

Hans forretninger med tyskerne ble derfor regnet som legitim, og falt derfor ikke inn under 

landssvikanordningen § 15 som sier187: 

''Enhver inntekt, formuesfordel eller annen økonomisk vinning som er ervervet ved straffbart forhold som 

nevnt i § 2, eller som må antas foranlediget ved slikt forhold eller ved det forbryterske sinnelag som er 

tilkjennegitt ved det, skal inndras. Istedenfor ting eller rettigheter kan deres verdi inndras etter rettens 

bestemmelse. Dersom en ervervsmessig virksomhet for en overveiende del har vært i strid med noen 

bestemmelse i § 2, kan vinningen av hele virksomheten inndras.''188 

 

Kasper Skjeggenes var flyktninglos, motstandsmann og agent i XU. Forkortelsen XU stod for X 

''Unknown'' og U ''Undercover agent''.189 XU var Norges etterretningstjeneste under krigen og var 

underlagt Forsvarets Overkommando. XU sitt primære direktiv var å utføre spionasje, ikke 

sabotasje slikt mange andre motstandsgrupper gjorde. Det var derfor ekstremt viktig å være minst 

mulig synlig, ikke tiltrekke seg oppmerksomhet og holde kjeft.190 Skjeggenes kamuflerte seg som 

en tysk vennlig handelsmann og benyttet dette for å kunne opptre som en effektiv agent. XU var 

kanskje den mest suksessfulle etterretningsorganisasjonen under krigen. XU var godt kjent av den 

allierte overkommandoen og de var imponert over mengden etterretning organisasjonen klarte å 

frambringe. På en eneste dag kunne XU skaffe eller produsere opp til 500 A4 sider og få sendt disse 

til London via Stockholm.191 Denne effektiviteten var en viktig grunn til at Norge var det eneste 

okkuperte landet som fikk styre sin egen etterretning. Kvaliteten til XU var på et så høyt nivå at 

organisasjonen ikke behøvde å bli styrt av de allierte.192  

 

                                                 
187 Romerike Politikammer. L-sak. Lnr. 100/45 – Skjæggenes, Kasper 

188 Romerike Politikammer. L-sak. Pnr. 70/45 – Bolstad, Johannes 
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Kasper Skjeggenes var del av krigens beste etterretningsorganisasjon og levde et dobbeltliv under 

krigen. I dokumentene som ble sendt til påtalemyndighetene blir dette beskrevet fra flere hold i XU. 

Lederen for XU, Øistein Strømnæs alias Fredrik Myhre fortalte at Skjeggenes var en av de beste 

agentene deres.193 Arbeidet til Skjeggenes var meget variert fra eksport av flyktninger til 

kurervirksomhet. Ifølge Johan Grøttumsbråten som var rutesjef på ruta som Skjeggenes var en del 

av ble rundt 400 personer hjulpet over til Sverige takket være Skjeggenes sin innsats.194 Det skjedde 

heller aldri et eneste uhell under noen av transportene til Skjeggenes, noe som Grøttumsbråten sier 

at i seg selv er et bevis på Skjeggenes sin usedvanlige innsats. Det var også full enighet og 

forståelse i hans avdeling om at Skjeggenes sin tysk vennlige oppførsel kun var en dekkhistorie for 

å kunne gjennomføre en effektiv agentvirksomhet. Grøttumsbråten la til slutt til at Skjeggenes holdt 

et ufattelig høyt aktivitetsnivå ut hele krigen.195 Kasper Skjeggenes nektet også å motta noe 

økonomisk kompensasjon fra Forsvarets overkommando i Stockholm for å sitt arbeidet. XU selv 

estimerer at han brukte opp mot Kr. 100.000,- av personlige midler.196  

 

Kasper Skjeggenes var en agent som hadde god oversikt og orden på hva han gjorde. I sin egen 

erklæring som ble attestert av personalsjefen i XU utførte Skjeggenes disse operasjonene i XUs 

tjeneste fra 1940 - 1945: I alt 619 bilturer fra grensen, Rømskog, Setskog til Oslo, Hamar, 

Lillehammer og Hønefoss. Under disse oppdragene drev han kurervirksomhet og fraktet post, 

pakker, radioer, sendere, mottakere og militærutstyr. Han benyttet seg av tre ulike biler for disse 

transportene.197 Fra krigens begynnelse til slutt utførte han i alt 384 biltransporter med politiske 

flyktninger som ble fraktet via andre motstandsgrupperinger. I alt benyttet han 6 ulike biler for 

dette.198 For Milorg og andre ved den norske legasjonen i Stockholm utførte han i alt 234 bilturer. 

Under disse turene fraktet han våpen, post, pakker, matvarer og radioer. XU eksisterte også i tiden 

etter krigens slutt og Skjeggenes gjennomførte oppdrag for XU også i denne tiden. Dette innebar 

ulike postoppdrag på ruten Setskog, Magnor, Kongsvinger, Årnes, Gardermoen, Lillestrøm og 

Oslo.199 Skjeggenes jobbet ikke bare som kurer og flyktninglos for XU, men også med å skaffe til 

veie opplysninger av forskjellig art. Hva dette hemmelige arbeidet innebar beskriver ikke 

Skjeggenes i sin redegjørelse. Utgiftene sine for disse hemmelige oppdragene utdyper han heller 
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ikke. Han ansatte i tillegg Andreas Bøhn, Bjarne Bøhn og Sten Karlsson Sveen til å hjelpe ham med 

gårdsarbeid, men også håndteringen av flyktninger. Han var også aktiv i Milorg over en 

treårsperiode igjennom krigen. I alt regner Kasper Skjeggenes med at han har brukt cirka Kr. 

180.000,- for å finansiere sitt illegale arbeid. Nesten det dobbelte av hva XU selv trodde han hadde 

lagt ut.200   

 

Bjarne Linnerud som var kontakten til Skjeggenes i Oslo har også bare gode ord å si om ham. Han 

syntes at det var godt gjort av Skjeggenes å komme så tett innpå tyskerne ettersom han ga Linnerud 

og andre agenter/Milorg verdifull informasjon. Skjeggenes kom blant annet i god kontakt med den 

tyske marineoberkommando (MOK). Han klarte dette ved å stifte bekjentskap med Rolf Aamodt. 

Skjeggenes hadde først tenkt å selge tømmer til en viss Hans Manskau som Aamodt var en partner 

med. Da Manskau flyktet til Sverige krevde Aamodt at tømmeret skulle bli levert til den tyske 

marinen istedenfor til trelast-utsalget i Oslo.201 Skjeggenes nektet først, men ga etter da Aamodt 

truet med å anmelde Skjeggenes får ha hjulpet Manskau til Sverige, noe han forøvrig ikke hadde 

gjort. Aamodt var ofte ute sammen med prominente marineoffiserer og framstående norske nazister. 

Ofte inviterte han Skjeggenes med på disse møtene og med dette fikk XU en mann innenfor 

offisergruppen til marinen. Aamodt var selv sterk pro-tysk og uttalte ofte et ønske om å skyte 

personer som ikke var medlem av NS.202 Skjeggenes sitt innpass i dette miljøet, sitt vennskap med 

Rolf Aamodt og sine regelmessige møter med høyt rangerte tyske marineoffiserer ga en meget god 

dekkhistorie for sin agentvirksomhet. I sin forklaring sier Bjarne Linnerud at han hadde jobbet med 

mange andre XU agenter under krigen, men at samtlige av dem enten opplevde å bli avslørt/delvis 

avslørt eller fikk noen av sine medarbeidere arrestert. Han kjente til kun en XU agent som unngikk 

dette og allikevel opprettholdt et høyt nivå og det var Kasper Skjeggenes.203  

 

Den tilsynelatende eneste i hele Setskog som visste hvem/hva Kasper Skjeggenes egentlig var het 

Johan Nilsen. Johan Nilsen ble valgt til ny ordfører i Setskog etter krigen. I et brev skriver Nilsen at 

han samarbeidet flere ganger med Skjeggenes under oppdrag mottatt av XU, Milorg og andre 

motstandsgrupperinger.204 Han skriver videre at Skjeggenes startet sitt arbeid allerede da kampene 

fortsatt pågikk i landet. Han fikk flere over grensen som ville reise til Nord -Norge og kjempe 
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videre mot tyskerne der. Han ga de også støtte i form av mat og penger. Nilsen var med og hjalp 

Skjeggenes med de ulike kurer oppdragene. Han var imponert over at Skjeggenes nektet å motta 

noen form for kompensasjon for arbeid og utlegg, og det var bemerkelsesverdig at verken han, 

Skjeggenes selv eller andre som jobbet med dem ble arrestert. Han avslutter sitt brev med at det står 

respekt av Skjeggenes «som sto på like hardt dag som natt».  

 

De eneste tekstene utenom rettsdokumentene som omhandler Kasper Skjeggenes, er en halv side i 

boka til Ragnar Ulstein ''Svensketrafikken I Flyktninger til Sverige 1940-43'', noen sider i 

rettsdokumentene til Johannes Bolstad og et avsnitt i boka ''Vårherres kurer'' skrevet av Ivar B. M. 

Alver. I sistnevnte bok står det at ved Nissedråga like ved grensa i Setskog opprettet 

kommandogruppa Hector en base. Fra denne basen fraktet de utstyr og våpen inn til Norge. Basens 

besetning bestod av fire karer og prest med navn Hans Christian Mamen. Utstyret som ankom 

basen, ble fraktet videre til Kasper Skjeggenes hvor det ble gjemt under sekker med treknott og 

deretter fraktet videre til f.eks. Oslo.205 I Ulstein sin bok kommer det fram at allerede den 10. april 

fikk Skjeggenes en telefon fra en kamerat på Eidsverket Gods om at en fremmedkar ville snakke 

med han. Der møtte han en norsk sendemann med navn Niels Ditleff som sa at han trengte en sjåfør 

og bil. Skjeggenes takket ja, og de neste tre dagene kjørte han og Ditleff innom den okkuperte delen 

Hedmark, Akershus, Østfold og Heistad fort.206 Ditleff snakket en del med noen tyske soldater, men 

hva han snakket med de om er ukjent. I løpet av disse tre dagene fikk Skjeggenes et kjapt grunnkurs 

i illegalt arbeid og teknikker for å ikke bli oppdaget. Ditleff som selv hadde deltatt i den spanske 

borgerkrigen og i Polen da Tyskland invaderte delte sine erfaringer. En måned etter kjøreturen med 

Ditleff ble Skjeggenes nok en gang oppringt av noen som ville møte ham. Det var Ditleff igjen som 

hadde med seg to kvinner, ei norsk og ei tsjekkisk. Ditleff spurte Kasper om han kunne hjelpe dem 

over til Sverige og slik begynte karrieren til Kasper Skjeggenes som flyktninglos og senere XU – 

agent.207 

 

Våren 1942 banket det noen på døren til Skjeggenes. Det var Statspolitiet som kom på 

husransakelse. De hadde fått et tips om at Skjeggenes skjulte både våpen og radio. Noe som 

selvsagt stemte ettersom han stadig fraktet dette for XU og motstandsbevegelsen. Mistanken på 

hvem som hadde anmeldt ham falt fort på Johannes Bolstad. Begrunnelsen for dette var at Hans 
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Manskau hadde fortalt til en ansatt i Grepo at Skjeggenes hadde sett anmeldelsen hos sin advokat og 

anmeldelsen var undertegnet Bolstad.208 Grepobetjenten hadde fortalt dette til Bolstad som etter 

kort tid ringte opp til Skjeggenes. De møttes og Bolstad forklarte at han aldri ville ha angitt 

Skjeggenes og at Manskau måtte fare med løgn. Ifølge Bolstad trodde Skjeggenes på ham. Bolstad 

bestemte seg for å anmelde Manskau og Skjeggenes la til en erklæring hvor han forklarte at han 

ikke hadde sett Bolstad sin anmeldelse av ham på advokaten sitt kontor.209 Manskau selv gav 

derimot en annen versjon av denne anmeldelsen. Han var ute på hytta si på Munkholmen ute på 

innsjøen Setten, da to betjenter dukket opp på kontroll. Etter hans mening måtte dette ha sin 

bakgrunn i at noen hadde tipset om dette stedet. Kontrollen skjedde kun to dager etter 

husransakelsen hos Skjeggenes og de to møttes kort tid etterpå. De konkluderte deretter med at det 

mest sannsynligvis var Bolstad som hadde angitt begge to.210 Konen til Skjeggenes nevner at 

Bolstad var innom og ba Skjeggenes være forsiktig ettersom han hadde hørt et rykte om at 

Skjeggenes drev med farlig virksomhet. Hun tolket dette som en velment gest av Bolstad og ikke 

som en trussel. Flere vitner nevner at de ikke hadde hørt noe om at Bolstad skulle ha angitt 

Skjeggenes og den videre etterforskning konkluderte da også med det.211 Selv om Skjeggenes ikke 

ble angitt av Bolstad, hadde situasjonen ført til at hans illegale arbeid nesten hadde blitt oppdaget. I 

tillegg til historien om når Rolf Aamodt truet Skjeggenes med anmeldelse til Gestapo, var nok 

denne episoden en truende episode for Skjeggenes sin virksomhet. 

 

Kasper Skjeggenes kom seg igjennom krigen uten å bli avslørt. Skjeggenes hadde ofret svært mye 

for å gjennomføre sin illegale virksomhet, en virksomhet få i Setskog visste om under krigen og 

som muligens enda færre kjenner til i dag. Da ''Brakkebaronen'' fra Skjeggenes etter krigen plutselig 

begynte å jobbe for hjemmestyrkene, skapte dette stor forargelse og forbauselse blant Setskogs 

innbyggere.212 De fleste hadde en oppfatning av Skjeggenes som sympatisk ovenfor NS og tyskerne 

og en som profitterte på krigen. Nesten ingen var klar over hans egentlige virksomhet. Han ble 

benevnt som en av XUs beste agenter etter at krigen var over. Skjeggenes, som mange andre XU 

agenter, var imidlertid ikke så opptatt av sine egne bedrifter under krigen og holdt en lav profil. Han 

mente at nå var jobben gjort og det var ingen grunn til å snakke om dette, noe som var helt iht. 

medlems-kodeksen til XU. Det har ikke vært mulig i arbeidet med denne oppgaven å finne nøyaktig 
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ut hvilke viktige opplysninger Kasper Skjeggenes skaffet til veie eller formidlet videre til de 

allierte. Det kan antas at basert på hans langvarige virksomhet og de gode skussmål han fikk fra 

sentrale motstandsfolk etter krigen at han bidro på en viktig måte. Kasper Skjeggenes satte aldri seg 

selv foran andre. Han tok store sjanser, var dyktig og satte seg i en vanskelig situasjon med å late 

som om han var tysk vennlig. Han finansierte sitt eget illegale arbeid uten hjelp og jobbet iherdig 

helt fram til krigens slutt.  

 

4.5 Innerst ved grensen 

Helt innerst i Setskog, tett opp mot grensen ligger ett småbruk ved navn Malnes. Ved første øyekast 

virker dette som om et helt vanlig småbruk. Av utseende skiller det seg ikke noe spesielt fra de 

andre småbrukene som ligger spredt utover Setskog, men Malnes har en helt spesiell historie «å 

fortelle». I løpet av krigen ville denne lille plassen helt inne ved svenskegrensen spille en viktig 

rolle for mange mennesker som hadde behov for å flykte over grensen. Malnes har etter krigen blitt 

en del av den offisielle Flyktningruta og inngår nå som en viktig del av dette kultur- og 

krigshistoriske samarbeidet.  

 

På Malnes bodde Johan Malnes med sin kone Petra og deres seks barn: Eyolf, Karen, Jens, Sigurd, 

Trygve og Laila.213 Eyolf ville spille en sentral rolle sammen med sin far ifm den flyktningtrafikken 

som foregikk i og omkring Malnes.  

Malnes lå under krigen veldig isolert fra resten av Setskog og var uten vei. ''Veien'' mot Malnes 

bestod av stier som slyngte seg igjennom de dype skogene østover fra Setskog. Sverige lå kun ca. 

300 meter fra huset. De som bodde på Malnes levde av det skogen gav, i hovedsak tømmer med 

fløting på sommeren og hogst på vinteren. Jakt var også en viktig tilleggsnæring og det de ikke 

brukte selv, solgte de de til sambygdinger nede ved landhandleren. I tillegg til dette hadde de husdyr 

i form av 2 hester, 2 hunder og 4 kuer.214 I begynnelsen av krigen var livet på Malnes rolig og det de 

visste om krigens gang fikk de vite via radioen som Johan hadde gjemt på låven. Men det rolige 

livet skulle raskt endre seg. Rundt den 9. mai 1940 på kvelden banker det en fremmed på døra til 

Johan og Petra. Han spør etter veien til Sverige. Gjestfriheten var stor og den fremmede fikk både 

mat og husly før Johan følger han over grensen til Sverige. Johan sitt arbeid som flyktninglos hadde 
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begynt.215 

 

Kort tid etter at de tyske soldatene ankom Setskog reiste de inn til Malnes på inspeksjon. Dette var i 

sammenheng med arbeidet med å opprette grensesone Øst og dermed kartlegging av grensegaten. 

Det var totalt 12 tyskere som kom til Setskog og nesten samtlige av disse reiste til Malnes. Da de 

kom fram til gården begynte de å snakke med Johan og Petra.216 Kommunikasjonen gikk ikke helt 

problemfritt ettersom ingen av tyskerne kunne norsk og verken Johan eller Petra kunne tysk. Johan 

eide to elghunder og den ene var meget aggressiv ovenfor tyskerne. En av soldatene hevet da 

geværet for å avlive hunden og det ble tilløp til dramatikk. Tre av ungene kastet seg over hunden for 

å beskytte den og soldaten senket dermed geværet sitt. Familien slapp unna med skrekken denne 

gangen, men dette kom ikke til å bli siste gangen de fikk besøk av tyskere.217 

 

Ettersom tiden gikk begynte flere og flere flyktninger å oppsøke Malnes siden lokalbefolkningen i 

Setskog sendte de videre innover mot Sverige via Malnes. Flyktningene spurte om veien og Johan 

pekte hvilken vei de skulle gå. Det tok ikke lang tid før Johan la merke til at personer han hadde 

sendt over kom tilbake fra Sverige. Grunnen til dette var at lensmannen i nabobygda Skillingsmark 

på svensk side, Åke Hiertner og de svenske soldatene stasjonert der, jaget flyktningene tilbake over 

grensen.218 Det viste seg at mange av innbyggerne i Skillingsmark trolig var meget nazivennlig.219 

Den svenske lensmannen hadde fått klar ordre om å sjekke papirene til alle som kom over grensen 

og sende tilbake de som ikke hadde gyldige papirer. Det er uklart om Hiertner selv var nazivennlig 

eller om han bare fulgte ordre til punkt og prikke. Da Eyolf og Johan Malnes oppdaget at mange 

flyktninger ble sendt tilbake så måtte de endre taktikk. De opprettet derfor en ny rute som gikk ca. 

en mil inn i Sverige. Der overleverte de flyktningene til venner som bodde i Skillingsmark. Deres 

svenske venner førte deretter flyktningene videre til neste lensmannsdistrikt og utenfor Hiertners 

jurisdiksjon.220 Lensmannen i nabodistriktet var mer avslappet til de nye ordrene og fulgte dem ikke 

så nøye. Grunnet frykten for å bli oppdaget av tyskere eller av Hiertners menn, foregikk trafikken 

på natta med mørket som dekke. Eyolf og Johan hadde kun grensebeboerbevis og dermed ikke lov 

til å krysse grensen.221  
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Flyktningtrafikken ble etter hvert mer omfattende og det ble stadig mer krevende for både Malnes 

og for flyktningene. Det største problemet var gjensidig tillit. Familien Malnes og flyktningene 

måtte bli trygge på hverandre i tilfelle noen av dem var provokatører eller nazister. Alle som banket 

på døren ble sluppet inn og ble tilbudt kaffe, mat, tørre klær og ly.222 Det kunne ta flere timer med 

konversjon før begge parter ble trygge nok på hverandre til å snakke om fluktruten. Petra, kona til 

Johan, sørget for at alle som ankom gården ble tatt vare på og sørget for å holde seg ute når Johan 

skulle snakke med flyktninger. Hun ville vite minst mulig i tilfelle hun skulle bli arrestert og avhørt. 

Selv om hun utad ble opplevd som en sterk husmor under en krevende tid, så var hun livredd hver 

gang Johan og Eyolf stakk ut mot grensen.223 Under periodene med mye aktivitet måtte folk sove 

over og vente på gården, noe som var spesielt farlig grunnet de mange husransakelsene familien ble 

utsatt for.  

 

En av de mer spenningsfylte og dramatiske husransakelsene skjedde heldigvis på en av de få dagene 

det ikke var flyktninger på gården. Da de tyske soldatene kom på husransakelse hadde de med seg 

to lokale NS-medlemmer. Hvem dette var er usikkert. Tyskerne beordret de to lokale NS-

medlemmene til å ransake huset og låven. Eyolf og Johan var nok ganske bekymret for på låven 

hadde de nemlig gjemt unna tre illegale jaktgevær under halmen. Disse lå ikke bedre gjemt enn at 

begge to var sikre på at disse ville bli funnet. De to NS-medlemmene gjennomførte ransakelsen og 

melder videre til de tyske soldatene at de ikke hadde funnet noe. Dette var overraskende for de to 

Malnes mennene. Etter at NS- medlemmene og tyskerne reiste sin vei løp Johan opp på låven og 

fant ut noe interessant.224 Geværene har blitt gravd dypere ned i halmen og gjemt bort enda bedre. 

De to NS-medlemmene hadde oppdaget geværene, gravd dem dypere ned i halmen og deretter 

unnlatt å fortelle om dette til tyskerne. De reddet på denne måten mest sannsynlig Eyolf og Johan 

fra arrestasjon. 

 

En novemberkveld i 1943 ble en liten lapp smuglet fra Oslo til Landhandleren i Setskog, Setskogs 

kontaktpunkt med hovedstaden. På lappen står det at en jøde trenger hjelp med å flykte over 

grensen og at han vil ankomme Velta-brua torsdag kl. 24.00 på natten.225 Han vil ankomme med en 

ved-transport og har behov for los. Landhandleren innser at dette er en jobb for Johan og Eyolf, 
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men må få sendt beskjeden videre til dem. Selv ønsket ikke landhandleren å slite seg fram gjennom 

snøen helt inn til Malnes og fant en annen løsning. Han bestemte seg for å sende beskjeden muntlig 

via noen barn som gikk på samme skole som Johans barn.226 Johan fikk etter noe tid informasjonen 

om jøden som skulle fraktes over til Sverige, men andre hadde også fanget opp denne 

informasjonen. Det lokale nazistmiljøet fikk kjennskap til dette og leverte angivelig informasjonen 

videre til den tyske garnisonen i Setskog. Det gikk raskt ut ordre fra garnisonen om å «skyte 

flyktningen og losen».227 

Johan og Eyolf er godt kjent med at flyktningene ofte er dårlig utstyrt. De forberedte seg slik de 

pleide, snørte på seg de hjemmelagde skiene sine og reiste ut i den mørke natten til det avtalte 

møtestedet. Eyolf og Johan hadde fulgt flere hundretalls mennesker over grensen uten problemer. 

Klokka 24.00 kom en lastebil og sjåføren hoppet ut og fjernet presenningen på lasteplanet hvor det 

dukket fram en mann. Mannen var høy og tynn iført tykke vinterklær. Han hadde hodelykt og 

revolver i hånden. Med seg hadde han to store kofferter og et par fabrikkerte ski. Johan laget 

deretter en meis til hver koffert av kjøre-tømmene han tok med seg hjemmefra. I det lastebilen 

reiste og gruppen begynte å gå, ble de plutselig beskutt. Skuddene slo ned i bakken og pisket snøen 

opp rundt dem. Johan talte rundt 10 skudd i det gruppen la seg ned i dekke.228   

 

Den flyktende jøden dro fram sin revolver for å skyte tilbake, men Johan slo revolveren ut av 

hendene hans. Johan hvisket at hvis de begynte å skyte så ville skuddene avsløre posisjonen 

deres.229 Gruppen reiste seg deretter stille opp og smøyg seg ut i skogen med mørket som dekke. De 

kom fram til Malnes gård uten videre dramatikk, men jøden måtte bli værende på Malnes en ekstra 

dag grunnet det som skjedde. Dagen etterpå dro Johan og Eyolf ut i skogen for å arbeide.230 

Ingenting måtte virke unaturlig slik at folk kunne få mistanke. Om kvelden fulgte Johan jøden over 

grensen. I etterkant diskuterte Johan og Eyolf inngående hvorfor de ikke ble truffet av skuddene 

som ble avfyrt. Både avstand, graden av bakhold og overraskelsesmomentet burde tilsi at de skulle 

ha blitt truffet. Johan konkluderte med at det sannsynligvis ikke var tyskere som lå i bakholdet, men 

lokale NS-sympatisører og at disse bommet med vilje.231 

Denne hendelsen er ikke nevnt i noen av landssviksakene.  

Til tross for at ulike mennesker i Setskog falt ned på forskjellige sider så presiserer Magne Malnes, 

                                                 
226 Lund. ''Her gjemte Eyolf (17) flyktninger''. Ibid. s. 17 

227 Ibid. s. 17 

228 Ibid. s. 17 

229 Ibid. s. 17 

230 Ibid. s. 17 

231 Ibid. s. 17 
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Johan Malnes sitt barnebarn at verken hans farfar eller far bar noe hat mot de som hadde NS 

sympatier. Selv om Krogh, Tangen mfl. var medlemmer av Nasjonal Samling, var de fortsatt venner 

og bekjente av familien.   

 

Etter skyteepisoden følte familien og spesielt Johan Malnes seg mer utrygge. Det virker som at 

nettet har begynt å snøre seg rundt ham. Han etablerte derfor flere snubletråder rundt huset og 

begynte å gå med rifla på ryggen til selvforsvar. Han hadde også en revolver han fikk året før. I 

1942 kom Hans Christian Mamen med tre andre bevæpnede menn innom Malnes fra basen deres i 

Nissedråga, ikke langt unna Malnes. Mamen ba om et møte med Johan. Under møtet spurte Mamen 

om Johan hadde noe erfaring med bruk av våpen, noe han svarte nei til. Mamen tok så fram tre 

revolvere og gav den ene til Johan og sa at han måtte prøveskyte. De gikk på ski ned til Holmtjern, 

som lå et stykke syd for gården for å prøveskyte. Da Petra Malnes hørte skudd i det fjerne og uten at 

Johan hadde kommet tilbake, ble hun bekymret for at dette kunne være en felle og at Johan hadde 

blitt skutt.232 Frykten var heldigvis ubegrunnet og da hun gikk nedover mot Holmtjern møtte hun de 

to på vei hjemover.  

 

Etter skuddepisoden i 1943, roet situasjonen på Malnes seg noe ned. Flyktningtrafikken fortsatte i 

det stille, men det gjennomføres til stadighet husransakelsene som stort sett foregikk udramatisk. 

Ved jule –og nyttårstidene 1944 -1945, mottok lensmannen en anonym anmeldelse angående 

Malnes og en mann med navn Andreas Stenby om at de drev med ulovlig jakt, noe Stenby hadde 

blitt siktet for tidligere. Stenby hadde nemlig tidligere på høsten 1944 gått på harejakt og blitt sett 

av to tyske soldater. Han ringte derfor til Johannes Bolstad og ba han om å komme til seg. Dagen 

etterpå ankom soldatene og kommandanten for å anholde Stenby. Bolstad løy om at våpenet var 

hans og at Stenby bare var på vei for å levere dette tilbake. Han hadde da falt for fristelsen til å 

skyte en hare. Bolstad viste deretter fram papirer på at han hadde jakttillatelse og tyskerne slo seg til 

ro med det.233 Det er muligens på grunn av denne hendelsen at lensmannen bestemte seg for å 

kontakte Bolstad og be ham informere både Stenby og Malnes om anmeldelsen. Bolstad varslet 

deretter de to slik at de fikk gått i dekning og unngikk arrestasjon. Johannes Bolstad tok en stor 

risiko ved å gjøre dette.234   

Den 16. mars 1945 kom det en tysk patrulje til gården med ordre om å arrestere Johan for 

                                                 
232 Lund. ''Her gjemte Eyolf (17) flyktninger''. s. 18 

233 Romerike Politikammer. L-sak. Pnr. 70/45 – Bolstad, Johannes 

234 Romerike Politikammer. L-sak. Pnr. 70/45 – Bolstad, Johannes 
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losvirksomhet og forræderi.235 Johan var ute på jobb i skogen og tyskerne bestemte seg for å vente 

på ham. Det tok imidlertid lang tid før Johan kom og de bestemte seg for å gå han i møte. Heldigvis 

for Malnes, så kjørte hestevogna seg fast slik at Johan måtte ta med seg hesten og gå en annen vei 

hjem.236 Uten at verken han eller tyskerne vet det, så passerte de hverandre ute i skogen. Da Johan 

kom hjem, fikk han beskjed om hva som hadde skjedd. I full hast satte han hesten i stallen og 

flyktet over grensen. Tyskerne kom like etter til gården, men skjønte da raskt hva som hadde skjedd. 

Den vanligste prosedyren for tyskerne i en slik situasjon hadde vært å ta resten av familien som 

gissel for å presse Johan til å vende tilbake. Hvorfor de fraviker denne prosedyren i dette tilfellet er 

uvisst, men det var en kjent sak i Setskog at den sittende ordføreren Christian Krogh var svært 

negative til denne type represalier. Han hadde tidligere blandet seg inn i slike saker, ref. kap. 5. 

Tyskerne trekker seg tilbake og blir borte i tre dager. På den tredje dagen vendte Johan tilbake og 

med seg hadde han to venner og to svenske soldater. De skulle sammen evakuere familien over 

grensen til trygghet. I tillegg til familien, evakuerte han to hunder, to hester og fire kuer.237 Da 

Gestapos sjef Siegfried Wolfgang Fehmer fikk vite om dette, utplasserte han en tysk patrulje på 

Malnes gård hvor de opprettet en base. Den 2. juni 1945 vendte Johan Malnes med familie og dyr 

tilbake til gården igjen.238  Huset var tømt for inventar av tyskerne, men dette var av underordnet 

betydning nå. De var i live etter fem år med okkupasjon og det første Johan gjorde var å finne fram 

geværet sitt og gå ut på jakt. Livet ved grensen kunne igjen begynne som normalt.239  

 

Johan og Eyolf Malnes estimerer selv at de hjalp rundt 1500 personer over grensen. Familien 

Malnes ble hedret med et takkebrev fra Kong Olav V og i dag går den offisielle flyktningruta via 

Malnes gård. 

 

4.6 En familie business 

Familien Malnes var ikke aleine i Setskog om å drive med flyktningtrafikk. Helt nord i kommunen 

var det ytterligere to familier som hjalp folk over grensen, familiene Ekeheien og Lie. Disse to 

familiene var i slekt med hverandre. Kristian Ekeheien var onkelen til Arne Lie.240 I dette kapittelet 

vil jeg først ta for meg familien Lie og deretter familien Ekeheien.  

                                                 
235 Lund. ''Her gjemte Eyolf (17) flyktninger''. s. 18 

236 Ibid. s. 18 

237 Ibid. s. 18 

238 Ibid. s. 18 

239 Ibid. s. 18 

240 Elvemo, Jarle. Grensebarn i krig – de unge og glemte heltene.  Porsgrunn:Norgesforlaget. 2012. s. 71 
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Da krigen begynte, lå Halvor Lie på rikshospitalet pga. en hofteoperasjon. Her kom han i kontakt 

med en mann med navn Holth. For Halvor Lie skulle det etterhvert vise seg at Holth drev med 

motstandsarbeid. Han organiserte sabotasjegrupper og trengte hjelp til å få de ettersøkte sabotørene 

over grensen. De kom fram til en felles avtale hvor Holth sendte sabotørene med tog til stasjonen 

Mork på Urskog-Hølandsbanen. Her ble de tatt imot av stasjonsmesteren (som var gift med Halvors 

Lies søster) som viste dem veien videre igjennom skogen til Lia, småbruket hvor familien Lie 

bodde.241 Ved småbruket ble flyktningene etterlatt i skogen og losen informerte Lie om hvor de var 

gjemt. Lie tok så kontakt med flyktningene og organiserte og planla flukten videre over til Sverige. 

Fra Lia fulgte Halvor og sønnen hans Rolf (senere utover krigen ble også Arne Lie los) flyktningene 

over grensen til Lina og Olof Olsson sin gård på Mörkerud på svensk side. Hvis noen av 

flyktningene ikke orket å gå hele veien, kunne de stoppe innom en nedlagt seter eid av losen Josef 

Boding. Halvor hadde også en alternativ rute over Bön i Skillingmark hvis ruta til Mörkerud var 

utrygg.242 Det som skiller ruta over Lia og ruta over Malnes var at Lia-ruta var organisert av 

hjemmefronten. Hvilken avdeling av hjemmefronten er usikkert, men Halvor Lie fikk ofte betaling 

for å føre folk over, noe Malnes ikke fikk. Men det fantes også ulønnet og uorganisert trafikk over 

Lia-ruten.243 I en periode kunne ikke Halvor Lie fortsette med flyktningtrafikken pga. 

hofteproblemer, men da tok hans sønn Rolf over. 

 

I 1943 var det slutt for Rolf Lie sin flyktningvirksomhet. En vårdag kom det en tysk motorsykkel 

innom gården og jenta som kjørte den fortalte Rolf at han var i fare. Myndighetene hadde fått 

mistanke om Rolf sin virksomhet og hadde utstedt en arrestordre. Jenta informerte han om at han 

sannsynligvis kun hadde 30 minutter på seg før tyskerne kom. Han pakket sekken i full hast og kom 

seg over grensen til Sverige. Omtrent en time etter hans flukt kom en tropp soldater til hans hjem 

for å arrestere han. Moren hans Ragnhild svarte at han var ute i skogen og jobbet. Tyskerne 

bestemte seg for å oppgi søket etter han og dro sin vei.244 Etter at Rolf kom til Sverige meldte han 

seg til tjeneste for de norske polititroppene og ble etter krigen sendt til Mo i Rana på oppdrag.  

 

I 1944 bestemte Halvor Lie at Arne nå var gammel nok til å delta i los-trafikken. Inntil nå hadde 
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stort sett Halvor selv ført flyktningene over grensen sammen med en fetter fra Mork.245 Høsten 

1944 kom det to sabotører fra Mork stasjon og de måtte bli ført over samme dag. I mørket listet 

gruppen seg igjennom skogen mot Sverige da de plutselig ble stoppet av en mann med 

maskinpistol.246 Arne trodde først at det var en tysk soldat, men heldigvis viste det seg å være en 

svensk soldat. De ble beordret over grensen og deretter omringet av ni bevæpnede kavalerister, i 

tillegg til en nordmann fra det norske militæret. Arne og Halvor fikk klar beskjed om at de ikke 

måtte røpe at de hadde ført disse to sabotørene over grensen og det var helt tydelig preget av høy 

grad av hemmelighold. Hvem sabotørene var er usikkert, men at det var sabotører av en viss 

betydning er å anta ut fra situasjonen. De fikk deretter lov til å gå over grensen og hjem igjen, men 

med soldatens formaning om hemmelighold friskt i minne.247  

 

Halvor og Arne hjalp ikke bare sabotører og jøder over til Sverige, men også finnmarkinger. Lille 

julaften 1944 hadde Arbeidstjenesten sin leir på Bjørkelangen blitt omgjort til mottakssenter for 

tvangsevakuerte fra Finnmark og Nord – Troms. Ni av disse bestemte seg for å flykte fra leiren og 

på veien til Setskog ble de stoppet av Arnes onkel Reidar Ekeheien som sendte de videre mot Lia. 

Da Reidar kom innom Lia viste det seg at flyktningene ikke hadde funnet fram til gården. De ble 

etter hvert funnet av Halvor og Arne. De var i dårlig forfatning og forfrosne. Etter å ha fått i seg mat 

og varme ble de fraktet over grensen.  

Alle i familien Lie overlevde krigen og ingen ble arrestert. Hvor mange totalt som ble hjulpet over 

Lia-ruta er usikkert, men Arne estimerer at opptil 75 personer ble fraktet over til Sverige bare under 

den lille tiden han var los. Det totale tallet er nok flere hundre. 248 

 

Ikke langt unna Lia lå gården Ekeheien hvor resten av storfamilien Lie-Ekeheien bodde. Via denne 

gården gikk det en separat flyktningrute samt en egen kurer-rute. På flyktningruta opererte Bjarne 

Ekeheien og på kurer-ruta opererte broren hans Kristian sammen med Olof Olsson.249 Bjarne sin 

flyktningrute gikk parallelt med Halvor Lie sin og de to rutene møttes ved Langbekken samt hadde 

Mörkerud gård som endestasjon. Bjarne ble etter hvert ett viktig bindeledd for 

motstandsbevegelsen. Det var blant annet han som fulgte Harald Viggo Hansteen og Rolf 

Wickstrøm fra LO til et møte med svensk LO ved Langbekken i 1941. Hansteen og Wickstrøm ble 
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senere henrettet på Akershus festning 10.09.1941. Bjarne fikk i oppdrag kort tid etter dette å 

opprette en pengetransport rute mellom Stockholm og Oslo. Pengene skulle brukes for å evakuere 

ettersøkte LO-medlemmer som sto i fare for å dele skjebne med Hansteen og Wickstrøm.250 Bjarne 

Ekeheiens karriere som los og kurer endte brått. Allerede i 1942 ble han tipset om at det illegale 

arbeidet hans hadde blitt avslørt og det var utstedt arrestordre på ham. Både han og kona måtte 

dermed flykte over til Sverige og kom seg over i tide. En gruppe soldater og betjenter fra 

grensepolitiet var ikke langt unna da de måtte forlate huset. Etter Bjarnes flukt flyttet broren hans 

Harald med familien inn på Ekeheien og fortsatte pengetransporten til Bjarne fram til Harald ble 

arrestert 1.3.1944, men fortsatte sitt arbeid også etter at han slapp ut av fengsel.251  

 

Den siste av Ekeheiene som drev med i motstandsarbeidet var en Torleif Ekeheien. Torleif var aktiv 

innenfor XU i likhet med Kasper Skjeggenes. Det er høy sannsynlighet for at de to ikke visste at 

den andre også var medlem av organisasjonen ettersom hemmeligholdet innad i XU var svært 

strengt. Torleif var kurer for XU samt radiooperatør. Han sendte opplysninger til XU sitt 

hovedkvarter i Stockholm via radioen sin ''Sweetheart''. Torleif førte også flyktninger over en tredje 

rute ved Ekeheien når han hadde tid mellom oppdragene fra XU.252  

 

4.7 Oppsummering  

I løpet av krigen klarte rundt 50 000 nordmenn å flykte over grensen til Sverige, mange av de via 

Setskog. Det var mange ulike grunner til at mennesker hadde behov for å flykte. Noen måtte f.eks. 

flykte fordi de var jøder, noen måtte flykte fordi de var med i motstandsarbeid og andre igjen flyktet 

fordi de ble utskrevet til Arbeidstjenesten, etc. Veiene til grensen var mange og det var viktig å finne 

en trygg rute. For å hindre trafikken inn og ut av landet opprettet myndighetene en grensesone som 

en måtte ha tillatelse for å ferdes i med mindre man allerede bodde i sonen. Styresmaktene opprettet 

også etter hvert en egen politistyrke som skulle ha ansvaret med å kontrollere sonen. Denne styrken 

fikk navnet Grensepolitiet (Grepo). Grepo hadde en vanskelig jobb ettersom grensesonen strakte 

seg fra Halden til Grong og store deler av grensen gikk igjennom tett skog. De store og offisielle 

fluktrutene gikk utenom Setskog, men allikevel valgte mange å gå over Setskog på sin vei til 

Sverige. Siden de offisielle flyktningrutene ikke gikk gjennom Setskog, ble heller ikke denne delen 
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av grensen prioritert av Grepo. Dette var grunnen til at trafikken via Setskog tok seg kraftig opp 

etter hvert da dette ble ansett som en sikrere rute.  

 

I Setskog var det mange av bygdas innbyggere som bidro med å hjelpe personer ut av eller inn i 

landet. En av disse var Kasper Skjeggenes som jobbet som XU-agent for Norges hemmelige 

etterretningstjeneste. Hans dekkhistorie bestod i at han solgte tømmer, hytter og telegrafstolper til 

tyskerne samt var kompanjong med Rolf Aamodt som hadde tette bånd til tyske myndigheter. Som 

XU-agent, utførte Skjeggenes kurer virksomhet, flyktningtransport og anskaffelse av informasjon til 

etterretningstjenesten. Han var aktiv igjennom hele krigen og ble aldri tatt. Han ble oppfattet som en 

perfekt agent i henhold til XUs koder og han fikk gode skussmål fra ledelsen i organisasjonen. 

Andre som gjorde en stor innsats for flyktninger var familiene Malnes, Lie og Ekeheien. Disse 

familiene drev med omfattende lostrafikk over grensen. Malnes familien kom seg trygt igjennom 

mesteparten av krigen, men opplevde også dramatikk da Johan og Eyolf ble beskutt. Malnes 

familien måtte selv flykte til Sverige helt på slutten av krigen. Losvirksomheten deres var mer av 

selvstendig art og verken Johan eller Eyolf Malnes var tilknyttet noen spesielle organisasjoner. Lie 

og Ekeheien familiene derimot var tettere knyttet opp til ulike motstandsorganisasjoner og fikk sine 

ordre og instrukser fra disse. 

Det er interessant å observere hvordan hele familier ble involvert i flyktningtrafikken. Alle i 

familien fikk en rolle og «faget» gikk i arv fra far til sønn. Kvinnene i familien hadde også en viktig 

rolle. Personer som involverte seg i hjemmefronten og motstandskamp gjorde ofte dette som 

individer, hvor de selvsagt utsatte seg for store farer men hvor konsekvensene stort sett var 

begrenset til de selv. Familiegruppene i grensetraktene involverte hele familien som medførte en 

helt annen og mye større konsekvens hvis de ble avslørt og tatt. Hele familien kunne bli utsatt for 

alvorlige represalier og en kan spekulere på om de full ut hadde vurdert dette.  

 

Alle disse familiegrupperingen gjorde en fantastisk innsats for andre under krigen. Det er utvilsomt 

at det utsatte seg selv og sine familier for store fare. De ble alle hedret av norske myndigheter etter 

krigen. 
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5. Setskoginger i fangenskap 

 

Arrestasjoner og gisseltaking var en del av hverdagen i Norge under okkupasjonen. Det tyske 

Gestapo og det norske Statspolitiet kunne utføre arrestasjoner etter den minste provokasjon. 

Begrunnelsen for arrestasjonen kunne være illegalt arbeid, provokasjon, mistanke om hjelp til 

flyktninger, politisk engasjement osv. Personer kunne bli arrestert uten at Gestapo hadde mistanke 

til disse på forhånd. Gestapo tok da disse personene som gisler. Personene som ble utsatt for dette, 

var ikke under mistanke, men vedkommende kunne kjenne noen som hadde flyktet. Gisseltaking 

ble en del av den tyske terroren.253 De brukte dette som pressmiddel for å få folk til å overgi seg. I 

alt ble rundt 44 000 nordmenn arrestert under okkupasjonen. Majoriteten ble enten fengslet i Norge 

eller sendt til Tyskland og andre tysk okkuperte områder.254 Blant disse 44 000 nordmennene var det 

noen få fra Setskog. De som ble arrestert fra Setskog, var ifølge kildene Anna Kathinka Rydberg, 

Harald Ekeheien, Johan Ekeheien og Johan Andor Sæther.   

 

 

5.1 Hvem var fangene? 

Johan Andor Sæther ble født den 27.4.1910 og bodde på Ekeheisetra. Her jobbet han som 

skogsarbeider. Før Johan Andor Sæther ble arrestert, var han og Johan Ekeheien under 

etterforskning av Statspolitiet, mistenkt for å yte bistand til folk som ville forlate landet. 

Etterforskningen pågikk fra 12.6.1941 til 16.6.1941.255 I første avhør benektet Johan at han hadde 

hjulpet folk over grensen, det var bare 30 minutters gange fra huset hans til grensen. Han erkjente at 

det hadde kommet folk forbi og spurte om veien til Sverige. Han så ikke selv på dette som å yte 

flyktningene hjelp. Han nektet også for å ha hatt kontakt med folk som kom fra Sverige. Nils Krog 

støttet opp om at disse personene ikke hadde drevet flyktningarbeid. De hadde bare svart høflig når 

personer hadde spurt om veien. Det samme gjaldt familien Malnes mente Nils Krog. Støtten fra Nils 

Krog hjalp ikke så mye når vitneutsagnene til broren hans Henry, naboen Hjørdis Ekeheien, 

Ingeborg Gravholt og Christian Krogh gikk mot Johan Sæthers historie.256  
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Disse vitneutsagnene var ikke bevisste anklager. Personene som gav disse tenkte nok ikke helt over 

konsekvensen hva de sa. Unntaket var Ingeborg Gravholt som påstod rett ut at Sæther samt Malnes 

fulgte folk over grensen. Utsagnet hennes ble ikke trodd av lensmann Knutsen da hun var sett på 

som bygdas “sladrekjerring”. Hun hadde kommet med falske beskyldninger før.257 Da Johan ble 

avhørt for andre gang, stod han på sitt. Han hadde ingen kontakter i Oslo, sa han, som kunne ha 

formidlet kontakt med han. Han forklarte igjen at han ikke visste hvorfor alle disse personene kom 

innom huset hans. Like etter at han ble etterforsket, flyktet Johan over til Sverige. Dette kom 

Statspolitiet for øret den 16.06.1941. Husholdersken hans, Laura Solberg, fortalte at han hadde gått 

ut i skogen i løpet av kvelden den 14.06.1941 og antagelig flyktet til Sverige.  

Johan anklaget Nils Krog for at han måtte flykte. Krog skal angivelig ha fortalt Carsten Aanerud i 

Aurskog at han drev med flyktninger. Aanerud skal deretter ha fortalt dette videre til fylkesordfører 

Tokle.258 Som nevnt tidligere, ble Nils Krog frikjent på dette punktet i sin landssviksak. Sæther 

vendte tilbake til Norge i oktober. Han ble arrestert av Grensepolitiet den 18.10.1941 for mistanke 

for fluktforsøk. Han ble først ført til Åkebergveien og den 21.10.1941 ble han overført til 

Møllergata 19. Her ble han sittende fram til den 24.4.1942 til han ble overført til Grini. Han fikk 

fangenummer 2787 og ble sittende til den 18.7.1942.259 

 

Anna Kathinka Rydberg ble født den 14.11.1874 og bodde på Grasmohøgda i Setskog. Hun var 

enke og husmor. Hun ble arrestert første gang den 25.3.1942. Hun ble fengslet på Oslo Kretsfengsel 

og fikk fangenummeret 583. På hvilket grunnlag kommer ikke frem i saken. Hun ble løslatt allerede 

samme dag. Den 19.9.1942 ble hun arrestert for andre gang. Denne gangen var det av Grensepolitiet 

fordi hun hadde hjulpet flyktninger over til Sverige. Igjen ble hun satt i fengsel på Åkebergveien, 

men ble bare sittende frem til den 21.9, da ble hun overført til Grini. På Grini ble hun tildelt 

fangenummer 4716 og ble sittende frem til den 15.10.1942.260 Rydberg anklager ikke noen for å ha 

anmeldt henne til Grensepolitiet. I landssvikmappene som omhandler personer fra Setskog, er det 

ikke nevnt i noen av disse at noen er tiltalt pga. angiveri av henne. Hun har kun blitt nevnt i Nils 

Krog sin sak hvor hun var oppført som vitne til forsvaret, men vitneutsagnet hennes ligger ikke i 

saken.261  

                                                 
257 Romerike Politikammer. L – sak. Pnr. 68/45 Krogh, Christian  

258 Romerike Politikammer.  L – sak. Pnr. 69/45 Krog, Nils 

259 Ottosen, Kristian. Nordmenn i fangenskap 1940 – 1945: alfabetisk register. Oslo:Universitetsforlaget. 1995. s. 611 

260 Ibid. s. 541 

261 Romerike Politikammer.  L – sak. Pnr. 69/45 Krog, Nils 
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Harald Ekeheien ble født den 23.08.1906. Som nevnt tidligere, tok Harald over flyktning -og 

pengetransporten til broren sin da broren måtte flykte til Sverige. Den 1.3.1944 ble Harald selv 

arrestert av Grensepolitiet. Arrestasjonen skjedde ved grensen og de mistenkte at han drev med 

flyktningtransport. Han ble overført til Bredtveit fengsel dagen etter. Her ble han sittende til den 

31.3.1944 før han ble overført til Berg fengsel. Han ble til slutt løslatt den 9.5.1944.262 Marte 

Ekeheien, kona til Harald, takket Christian Krogh for at mannen hennes ble sluppet ut etter kort tid. 

Etter at Harald var blitt arrestert henvendte hun seg til Krogh. Han skrev deretter et brev til politiet 

hvor han forklarte hvilken krise det var for familien til Harald etter hans arrestasjon. Harald ble 

løslatt kort tid etter dette.263 Det er ingenting som tyder på at Harald Ekeheien ble angitt av noen fra 

bygda.   

 

Johan Ekeheien ble født den 1.5.1904 og var bror til Harald Ekeheien. Johan Ekeheien ble 

etterforsket av politiet i samme sak som førte til at Johan Sæther flyktet i 1942. Denne saken 

omhandlet mistanke om at Johan Sæther og Johan Ekeheien, hadde gitt bistand til folk som ville 

forlate landet. Statspolitiet fant ingenting mistenkelig ved Johan Ekeheien når de etterforsket han i 

denne saken.264 Johan Ekeheien fikk dermed fortsette sitt illegale arbeid frem til den 23.02.1944. Da 

ble han arrestert for mistanke om illegalt arbeid. Han ble overført til Bredtveit fengsel samme dag, 

hvor han ble sittende frem til den 12.07.1944.265 Johan takket i ettertid Eugen Ydersbond for at han 

ble løslatt. Ingenting tyder på at Johan Ekeheien ble angitt. 

 

Ifølge flere vitneutsagn, kunne det ha blitt langt flere arresterte personer fra Setskog om det ikke 

hadde vært for arbeidet til Christian Krogh som ordfører. I slutten av februar 1943 flyktet det opp 

mot 40-70 personer fra Setskog. Det hadde gått rykter om at den forestående loven om nasjonal 

arbeidsinnsats. Denne loven gikk ut på at alle menn mellom 18 til 55 og kvinner mellom 21 til 40 

pliktet seg til å registrere seg hos arbeidsformidlingen, all arbeidskraft skulle utnyttes.266 Samtlige 

av de som flyktet var skogsarbeidere. De fleste av disse var familieforsørgere som etterlot kone og 

barn hjemme. Etter at flukten ble kjent, spredde det seg bekymring og frykt for framtiden blant 

                                                 
262 Haave, Carl og Herstad, Sverre J. Quislings hønsegård: Berg interneringsleir. Oslo:Alb. Cammermeyers Forlag. 

1948. s. 216 

263 Romerike Politikammer. L – sak. Pnr. 68/45 Krogh, Christian  

264 Ibid. 

265 Ottosen. Nordmenn-i-fangenskap. Oslo:Universitetsforlaget. 1995. s. 184 

266 Arkivverket. ''Sysselsetting og arbeidsformidling''. 01.06.2017 https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/andre-

verdenskrig/naeringslivet/sysselsetting-og-arbeidsformidling  
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Setskogs innbyggere. Mange hadde hørt om lignende situasjoner i andre bygder og var redde for 

hva som kunne skje i sin bygd. Befolkningen gikk rundt og forberedte seg på represalier som de var 

redd ville komme.267 Ifølge saken til Krogh, samlet Krogh store deler av bygdas befolkning, i 

hovedsak ikke-medlemmer av NS, ved kommunehuset i Setskog. Her ble de enige om å foreta en 

illegal reise over grensen til Sverige for å kunne overtale karene til å vende hjem, for bygdas skyld. 

Forutsetningen for å få til dette, var at saken ikke skulle gjøres kjent eller at ingen av de rømte 

skulle bli straffet. Da møtet var avsluttet, tok Krogh kontakt med lensmann Kvalsund og 

grensepolitisjef Søvik. Han overtalte Søvik til ikke å foreta seg noe ovenfor de personene som 

hadde flyktet over grensen og vendte tilbake eller de pårørende inntil videre.268 Da ingen vendte 

tilbake, gjorde Kvalsund og Krogh alt for å holde saken hemmelig. Vanlige prosedyrer i slike saker, 

tilsa at rundt 20 personer i Setskog skulle vært arrestert. Kvalsund lyktes i å holde det statlige 

grensepolitiet unna. Krogh hjalp de pårørende med å starte innsamlinger eller med andre midler slik 

at de pårørende skulle klare seg økonomisk. Saken gikk etter hvert i glemmeboken for Statspolitiet. 

Ifølge sin forklaring, spilte Christian Krogh en vesentlig rolle som gjorde at det ikke ble foretatt 

arrestasjoner i denne saken. Denne forklaringen ble videre støttet opp av et brev underskrevet av 19 

setskoginger. Christian Krogh sin innsats i denne saken ble lagt vekt på når domstolen foretok 

straffeutmålingen sin.269 

 

5.2 Oppsummering 

I løpet av krigen ble opptil 44 000 nordmenn fengslet av Gestapo, Statspolitiet eller Grensepolitiet. 

Flere av de som ble arrestert var ikke mistenkt for å ha gjort noe galt. De som ble fengslet uten 

mistanke, ble fengslet og brukt som pressmiddel for å få flyktninger til å komme hjem igjen.  

I Setskog ble Anna Kathinka Rydberg, Harald Ekeheien, Johan Ekeheien og Johan Andor Sæther 

fengslet. Begrunnelsen for at disse ble fengslet, var i hovedsak at de var mistenkt for å ha hjulpet 

personer å flykte til Sverige. Selv om det gikk rykter om at de som ble fengslet ble angitt av lokale 

setskoginger, så har det aldri blitt funnet bevis som har kunnet bekrefte dette.  

Det kunne ha blitt arrestert mange flere personer i Setskog grunnet en masseflukt til Sverige i 

februar 1943. Disse arrestasjonene ble forhindret av daværende Christian Krogh og lensmannen 

                                                 
267 Romerike Politikammer. L – sak. Pnr. 68/45 Krogh, Christian  

268 Ibid.  
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Kvalsund. De klarte å overtale grensepolitisjef Søvik til å ikke etterforske saken. De levde lenge i 

frykt at noen ville oppdage saken, noe som ikke skjedde. Opptil 19 setskoginger sendte et støttebrev 

til etterforskningsledelsen da Krogh ble etterforsket og takket han for det han gjorde i 1943. 
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6. Setskog VS Aurskog: Lik bakgrunn, 

forskjellig utfall 

 

Selv om Setskog var den eneste av de lokale kommunene i Akershus som hadde grense mot 

Sverige, er det likevel interessant og relevant å se på likheter og ulikheter mellom Setskog og 

nabokommunene. Jeg har valgt å sammenligne Setskogs utvikling under krigen med Aurskog 

kommune sin utvikling. Jeg kjenner ikke til de andre nabokommunenes utvikling under krigen og 

kan ikke si noe om disse.  

Der hvor ordføreren i Setskog førte førkrigslinjen videre, adopterte Aurskogs ordfører den nye 

linjen. Det finnes også en del likheter mellom kommunene. Det blir relevant å stille spørsmålet, 

«Hvorfor NS slo mer igjennom i Aurskog enn i Setskog?» 

 

Aurskog og Setskog er begge rurale kommuner hvor landbruk og skogdrift er de dominerende 

næringene. Begge hadde relativt liten befolkning. Ifølge Ulstein, var det 800 bosatt i Setskog i 19 

40 og rundt 3200 i Aurskog, ifølge Fossen, i sin bok ‘’Ei ny bygd blir til - Aurskog 1940–1966’’. 

Begge samfunn kan betegnes som et ''alle kjenner alle – samfunn''. Kommunene samarbeidet i styret 

av Urskog-Hølandsbanen, som var en av distriktets viktigste kommunikasjonslinje med Oslo og 

omegn. Bebyggelsen i kommunene var spredt og preget av små grender istedenfor tettsteder. De 

eneste områdene med noen form for tettbebyggelse var kommunesentrene. Aurskog og Setskog var 

også like fra et politisk ståsted. Arbeiderpartiet dominerte kommunepolitikken og ble lokale 

valgvinnere under Stortingsvalgene i 1933 og 1936, samt kommunevalgene i 1934 og 1937. I begge 

kommuner økte NS sin oppslutning mellom stortingsvalgene, men med en betydelig mer signifikant 

økning i Aurskog. NS sin oppslutning i Setskog økte fra 0% til 0,5 % mens den økte fra 0.36 % til 

hele 4,09 % i Aurskog.270 

 

I Setskog var dagene etter invasjonen preget av ro og uten noen store hendelser. Det var ingen 

kamphandlinger og folk prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen. Kommunen lå tross alt langt 

borte fra kamphandlinger og livet gikk som normalt. I Aurskog var det imidlertid noe mer aktivitet 

og det gikk mange rykter og var til dels forvirring både blant folk flest og blant lokale myndigheter. 

                                                 
270 Norges offisielle statistikk IX. 26. Stortingsvalget 1933 s. 41 og Norges Offisielle Statistikk IX. 107. 
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I boka til Asbjørn Fossen ''Ei ny bygd blir til'' er det skrevet ned erindringer fra Christian Wisbech 

angående aprildagene. Han beskriver at 9. april foregikk i ro og forstand i Aurskog, men at alle 

hadde fått med seg hva som hadde skjedd. Han prøvde selv å melde seg til tjeneste på Gardermoen, 

men måtte snu da han så at tyskerne allerede hadde tatt over leiren.271 Den 11. april etter ordre fra 

lensmannen i Aurskog, samlet Wisbech flere unge karer fra Aurskog og nabobygda Bjørkelangen 

for å hugge trær slik at de skulle sperre veiene. I veien ved grensa til nabokommunen Blaker, hadde 

det allerede blitt bygd en stor sperring. Wisbech ble fortalt av en korporal stasjonert på Blaker at en 

tysk hjulrytteravdeling var sett gående i retning Aurskog. Tømmerhuggingen økte i omfang og folk 

prøvde å sperre veiene mellom Aurskog og Bjørkelangen. Ved Bjørkelangen ble Wisbech møtt av 

en rasende distriktslege som lurte på hva folk holdt på med.272 Det var stor fortvilelse i Aurskog og 

Bjørkelangen pga. mangelen på informasjon. Var tyskerne på vei eller ikke? Skulle man gjøre seg 

klar til kamp eller ikke? Den 12. april ble det opplyst over radioen av det utspant seg kamper i 

Østfold. Wisbech samlet sammen en del karer fra skytterlaget og reiste ned til Østfold, klare til 

strid. Etter et par timers kjøretur, ble de stoppet av norske militære styrker. Aurskogingene fikk ikke 

lov til å reise til frontlinjen siden de ikke hadde uniform. Flere skal ha brutt ut i gråt ifølge Wisbechs 

erindringer. Karene ga ikke opp håpet om å kjempe for Norge så de prøvde ta seg fram til 

Kongsvinger via Sverige. Dette fikk de ikke til ettersom de ble observert av svensk politi og truet 

med anholdelse.273  

 

Det ble fortsatt gjennomført tømmerhugging for å sperre veiene i Aurskog. Håpet var at dette 

tømmeret over veiene, såkalt forhugning, skulle senke farten på den tyske fremrykningen. Disse 

tiltakene begynte imidlertid å skape motstand og splittelse blant Aurskogs befolkning. Mange så 

ikke poenget ettersom tyskerne lett kunne reise rundt sperringene. Det var mange historier som gikk 

og bl.a. kom det en gruppe fra tettstedet Fosser, som hadde hørt at et slag på Preståsen i Aurskog var 

under oppseiling. Dette stemte ikke. Det samme gjaldt ryktene om at tyskerne var på vei og at de 

hadde passert Sørumsand. I virkeligheten var de på vei til Årnes, lengre opp ved Glomma. Ryktene 

om denne framrykningen fikk flere menn fra Aurskog til å legge seg i et bakhold for tyskerne. En 

annen historie var at noen hadde sendt ut en radiomelding om mobilisering og oppmøte på Hemnes 

gård i Søndre Høland. Opptil 40 stridsklare menn fra Aurskog reiste til Hemnes, men heller ikke 

                                                 
271 Fossen, Asbjørn. Ei ny bygd blir til - Aurskog 1940–1966. Selv publisert av Asbjørn Fossen. 1992. s. 21 

272 Ibid. s. 22 - 23 

273 Ibid. s. 22 



   

 

90/103 

dette stemte.274  

 

Som nevnt tidligere var ukene og månedene etter Norges kapitulasjon rolige i Setskog. Det lovlige 

valgte kommunestyret fortsatte virksomheten sin som normalt og lokaldemokratiet fungerte som 

før. Innbyggerne i Setskog ble oppmerksomme på endringene Nyordningen ville medføre, men 

levde sine liv som vanlig så lenge som mulig. I Aurskog derimot var det mer rådvillhet. Der ble 

kommunen etter hvert styrt av en rekke funksjonærer ledet av kontorsjefen og kommunestyret 

opphørte sin virksomhet ikke lenge etter kapitulasjonen, med unntak av to møter i formannskapet 

høsten 1940.275 Da NS la fram krav om at alle som jobbet innenfor kommuneadministrasjonen 

skulle være medlem av NS, meldte funksjonærene i Aurskog kommune seg forholdsvis raskt inn. 

Muligens var de redde for jobbene sine siden Aurskog var en kommune med høy arbeidsledighet, et 

problem Setskog ikke hadde. Den lovlige valgte ordføreren Einar Hoff gikk av og kontorsjefen ble 

ny ordfører for kommunen siden han var NS-medlem. Den nye ordføreren ønsket imidlertid kun å 

være passivt medlem og etter måneder med forhandlinger meldte han seg ut av partiet i juli 1941. 

Høsten 1941 ble assistenten og varaordføreren hans, Palmer Fossen utnevnt til ny ordfører. Han ble 

sittende fram til freden.276 Setskog hadde også problemer med Nyordningen, men dette skyldes i 

hovedsak at Albert Fjermeros motarbeidet NS.  

 

Den største forskjellen mellom Aurskog og Setskog er i hvilken grad Nasjonal Samling klarte å slå 

rot i samfunnet. I Setskog klarte NS å verve noen få medlemmer, men ikke nok til f.eks. å etablere 

barne -og ungdomsorganisasjon NSUF (Nasjonal Samlings Ungdomsfylking) eller forgreininger av 

Hirden. Partiet klarte ikke å etablere seg i kommunaladministrasjon siden begge ordførerne førte en 

førkrigslinje. Heller ingen frontkjempere kom fra Setskog. NS klarte ikke å etablere seg i Setskog i 

noe større grad. I Aurskog derimot fikk NS et godt fotfeste. I likhet med Setskog økte NS sin 

oppslutning og medlemstall utover høsten 1940, men i en helt annen grad enn i Setskog. Totalt var 

det 228 personer fra Aurskog som var medlem av NS, ved freden var det 193. Frafallet skyldes 

utmeldinger, utflyttinger og dødsfall. Ved utgangen av 1940 var det allerede 144 personer som 

hadde blitt medlem av NS. I 1941 økte det med 22 medlemmer, i 1942 økte det med 16 og i 1943 

med 8. Det var ingen som meldte seg inn i NS verken i 1944 eller 1945.277 Av disse 193 

medlemmene så var 67,16% menn (135 personer) og 28,86% kvinner (58 personer) ved krigens 
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slutt. Av disse personene var 9,95% (20 personer) under 20 år og 5,47% (11 personer) var over 70 

år.278 På det meste var hele 7% av Aurskogs befolkning med i NS, noe som var betydelig også på 

nasjonalt plan. Aurskog ble rangert på femteplass over kommuner med høyest NS-ratio, kun bak 

Levanger (7,1%), Tolga (8,2%), Finsland (8,5%) og Valle (11,9%).279 Oppslutningen om Nasjonal 

Samling ble så stor i Aurskog at det ble opprettet et lokalt NSFU lag, guttehird, jentehird og 

småhird. 

 

Det er et interessant fakta at Aurskog skilte seg ut fra sine nabokommuner. I Aurskog økte NS sitt 

stemmetall ved valget i 1933 fra 5 stemmer til 63 stemmer i 1936. I Hølands-kommunene, Nordre 

og Søndre Høland gikk stemmeantallet ned i samme tidsrom. I Nordre Høland fikk NS 76 stemmer 

i 1933 og kun 27 i 1936 mens det for Søndre Høland sin del gikk ned fra 13 til 1 stemme.280  

En sannsynlig grunn til dette kan være at det i Aurskog fortsatt var en form for klassekamp og 

arbeiderbevegelsen stod sterkt. Ved valget 1930 vant Arbeiderpartiet og fikk rent flertall. Dette førte 

til at bøndene mistet innflytelse og ikke lenger fikk noe å si i driften av kommunen. Forfatteren av 

boka ''Ei ny bygd blir til'' skriver at han snakket med flere i Aurskog som kjente til det politiske 

miljøet som var i Aurskog før krigen. Samtlige av disse mente at grunnen for at så mange 

gårdbrukere, spesielt storbønder, ble med i NS var for å få slutt på dominansen til Arbeiderpartiet. 

For bøndene som hadde mistet sin posisjon i samfunnet, var NS en vei for å gjenvinne makten fra 

APs ''vanstyre''.281 En annen sannsynlig årsak til NS sin sterke posisjon i Aurskog, var frykten for at 

gårdene skulle bli kollektivisert hvis kommunistene tok over. Dette var en frykt som ikke var unik 

for Aurskog, men som eksisterte blant bønder over hele Norge. Sannsynligvis var det også mange i 

Aurskog som meldte seg inn i NS som følge av et brennende ønske om å bekjempe bolsjevismen. I 

1940 så det ut til at Tyskland seiret på alle fronter og mange ønsket også å være med på den 

seirende siden.  

Det viser seg også at mange av de unge arbeidskarene som jobbet på gårder rundt om i Aurskog 

jobbet på gårder hvor bonden selv var medlem. Disse arbeidskarene var unge, de hadde dårlig råd 

og de var helt avhengig av sin arbeidsgiver. De var derfor lett påvirkelige for direkte og indirekte 

press. Det viser seg at rundt 78% av dem som var medlem av NS i Aurskog var enten gårdbrukere 

med familie, arbeidere med familie eller funksjonærer. Dette var de klassiske yrkene som NS 
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prøvde å appellere til. Noen få, uten at jeg har funnet eksakte tall, var medlem før krigen begynte.  

Som Asbjørn Fossen sier selv i sin bok: ''Det vil være litt for enkelt å tillegge bøndene hele årsaken 

til NS store oppslutning i Aurskog''.282 I Aurskog i motsetning til Setskog var det også en god del 

personer som var ideologisk aktive nasjonalsosialister og som støttet deres tanker og ideer.  

 

På Setskog var det kun en person som var med i Hirden, Eugen Ydersbond. Han kan ikke sies å ha 

vært særlig ideologisk aktiv i hirden, selv om han hadde deltatt på noen møter. I Aurskog var det 

hele 22 personer som var med i Hirden. I tillegg til dette fantes det sannsynligvis et stort antall 

guttehird og jentehird.283 I likhet med Setskog så var det en liten gruppering av NS-medlemmer som 

var aktive med å verve personer til partiet. I Setskog ble det gjennomført kun en vervingskampanje 

mens i Aurskog ble fire vervingskampanjer gjennomført. I tillegg til lagføreren i Aurskog NS og 

aktive hirdmenn, gikk flere ledende menn rundt og vervet medlemmer. Blant disse var lensmannen 

og distriktslegen.284 Ifølge Asbjørn Fossen var det til sammen 10 stykker i bygda som dannet den 

harde kjernen og som faktisk blir å regne som nazister. Denne gruppa besto av både hirdmedlemmer 

og andre ledende personligheter. En av disse var en bonde og blir av Fossen beskrevet som særdeles 

aggressiv. Han var propagandalederen i Aurskog, gikk ofte i hirduniform og hadde med seg våpen 

når han beveget seg ute. Det er forståelig at mange meldte seg inn siden de ledende mennene og 

storbønder meldte seg inn. De var jo tross alt de ledende menn i samfunnet, «hvis de meldte seg inn, 

var det vel det riktige å gjøre». Alle disse faktorer var med på å danne et grunnlag for at flere i 

Aurskog meldte deg inn i NS enn i Setskog. 

 

Jeg har tidligere vært inne på den propaganda og de vervekampanjer som ble formidlet via 

lokalavisen Indre Akershus Blad. Denne avisen var lokalavis for både Setskog og Aurskog så 

innbyggerne i de to kommunene var like mye eksponert for denne påvirkningen. Det var ingen fra 

Setskog som meldte seg inn i nazistiske samband som Den Norske Legion, Hirdvaktbataljonen eller 

Germanske SS Norge for å nevne noen. I Aurskog var det fem personer som melde seg inn i Den 

Norske Legion og frontkjempertjeneste ved Leningradfronten.285 De var respektive 16, 18, 20, 20 og 

34 år. En meldte seg direkte til tysk tjeneste uten å melde seg inn i noen av de norske avdelingene 

ved fronten. Fire andre meldte seg til tjeneste i Skijegerbataljonen, en bataljon som kjempet med 

finnene mot russerne. En av dem fikk nervøst sammenbrudd under treningen og han falt derfor 

                                                 
282 Fossen. Ei ny bygd blir til. Selv publisert av Asbjørn Fossen. 1992. s. 31 

283 Ibid. s. 32 - 33 

284 Ibid. s. 34 

285 Ibid. s. 37 
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sannsynligvis fra. To ble plassert i transporttjenesten og en ble sendt til selve fronten. En meldte seg 

såpass seint at han rakk knapt å ankomme Finland før finnene kapitulerte og Tyskland måtte trekke 

seg ut.286 Det er interessant å notere seg at to av de som meldte seg til Skijegerne ikke var medlem 

av NS eller lignende. Det var to menn fra Aurskog som meldte seg til tjeneste i SS-Vaktbataljonen. 

Bataljonens ansvar var vakthold på norske fangeleire eller lignende.287 Det var to personer som 

jobbet i Grensepolitiet og jobbet i Aurskog. Ytterligere tre meldte seg inn og tjenestegjorde for 

Førergarden, Quisling private livvaktstyrke. Totalt sett meldte 15 unge menn seg fra Aurskog til 

tjeneste for NS eller tyske militære styrker.  

 

En annen viktig forskjell mellom Aurskog og Setskog var utviklingen av det politiske styret etter 

Nyordningen. Takket være ordfører Albert Fjermeros i Setskog sin klare motstand mot 

Nyordningen, klarte han og hans etterfølger å opprettholde en form for førkrigslinje i 

kommunepolitikken. Et fåtall av formannskapets medlemmer var NS-medlemmer. Dette skjedde 

ikke i Aurskog. Jeg har tidligere i dette kapitlet nevnt at det hersket rådvillhet i Aurskogs styre inntil 

høsten 1941 før Nyordningen ble fastsatt som kommunens styresett. Den første reaksjonen fra folk 

var ganske åpenbart sinne og frustrasjon siden valg ble avskaffet og ordføreren fikk nærmest 

eneveldig makt. Ordføreren sto ikke til ansvar for noen på lokalt nivå og forholdt seg kun til ansatte 

høyere opp i statsadministrasjonen. Indre Akershus Blad ble et tydelig medium for det nye styret i 

Aurskog. Avisen publiserte ofte møtereferater og kommunale oppnevnelser fra Aurskog i tillegg til 

informasjon om NS-møter arrangert av Aurskog NS. Til forskjell fra Setskog så ble alle 

medlemmene av formannskapet i Aurskog besatt av NS-medlemmer.288 Ordføreren i Aurskog var en 

varm tilhenger av Nyordningen noe som kan ses i en uttalelse gjengitt i Indre Akershus Blad den 

6.1.1942:  

 

''Vi må være oppmerksomme på at det foregår en hel nydannelse av hele samfunnsmaskineriet. Vi 

må forstå, i og med at vi har gått over til det autoritære system, uvegerlig (uunngåelig) må bli mer 

ensrettet. .....Når en tenker den foreliggende situasjon grundig igjennom, må alle sikkert være enig i 

at det er helt naturlig at Nasjonal Samling går inn for å sikre den offentlige administrasjon for det 

rådene samfunnssyn''289 

 

                                                 
286 Fossen. Ei ny bygd blir til. Selv publisert av Asbjørn Fossen. 1992. s. 37 

287 Ibid. s. 37  

288 Ibid. s. 47 - 49 

289 ''Forskjellige opnevnelser i Aurskog. Indre Akershus Blad. 06.01.1942 
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Et annet interessant referat fra Aurskog som ble publisert i Indre Akershus Blad den 3.3.1942, viser 

hvor aktive og ideologiske NS-medlemmene i Aurskog var, og gir oss et innblikk i hvordan 

stemningen var på et lokalt NS møte. Referatet var fra et medlemsmøte i Aurskog NS. I referatet 

står det at de sendte en svarskrivelse til NS-ledelsen, hvor de takker for den modige innsatsen til 

sine legionærer og kampen mot bolsjevismen, og håper på at 1942 vil bringe den endelige slutten på 

krigen. De henviser spesielt til en lokal legionær fra Aurskog med navn Bjarne Foss-Haneborg som 

kjempet på Leningradfronten. Han ble i 19.12.1942 tildelt Krigsfortjenestekors av 2.grad med Sverd 

og i tillegg oppnevnt som SS-Unterscharführer. Gruppemøtet avsluttet ved at forsamlingen skrev et 

takkebrev til Quisling selv.290 

 

6.1 Hvorfor ble de så forskjellige? 

Hvorfor fikk NS så mye mer gjennomslag i Aurskog enn i Setskog? De to kommunene hadde veldig 

like utgangspunkt. De var begge rurale kommuner hvor Arbeiderpartiet dominerte politikken. De lå 

geografisk i samme område, Aurskog ligger i et jordbruksområde mens Setskog er en skogsbygd. I 

Aurskog fantes det adskillig flere storbønder som tradisjonelt sett hadde hatt stor makt og 

innflytelse på bygda. Da disse mistet sin makt som resultat av Arbeiderpartiets framgang på 30-

tallet, skapte det grobunn for å støtte opp omkring Nasjonal Samling. Et parti som stod på bøndene 

sin side og som steilt sto opp mot venstresiden som var ''gjennomsyret'' av kommunistiske tanker 

om kollektivisering. Dette kan bidra til å forklare hvorfor NS opplevde ett såpass hopp på 

oppslutning mellom 1933 og 1936. Aurskog hadde da blitt styrt i 6 år av AP og i løpet av 1934, 

1935 og 1936 oppdaget nok flere av disse storbøndene NS som et alternativ som kunne avslutte APs 

styre. Aurskog var også i mye sterkere grad enn Setskog fortsatt preget av klassekamp og stor 

arbeidsledighet grunnet depresjonen fram til 1936. Etter det så skal forholdene ha bedret seg, men 

det politiske grunnlaget for NS sin framtidige vekst var til stede. I Setskog fantes ikke det samme 

demografiske grunnlaget som i Aurskog. Kommunen hadde ingen markante lederskikkelser eller 

storbønder som over tid hadde preget utviklingen av lokalsamfunnet. Det var selvsagt klasseskiller i 

Setskog også, men ikke på samme måte som i Aurskog. Klassekampen i Setskog var ikke like 

tilspisset og arbeidsledigheten holdt seg lav igjennom førkrigsårene og depresjonen. NS fikk ingen 

oppslutning i Setskog før etter at depresjonen var over, nemlig i 1936. Arbeiderpartiet dominerte i 

tillegg politikken helt fra 1930 og fram til 1940.  

 

                                                 
290 Fossen. Ei ny bygd blir til. Selv publisert av Asbjørn Fossen. 1992. s. 49 - 50 
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En annen faktor som spiller en rolle, er hvordan de to kommunene håndterte tiden etter Norges 

kapitulasjon og adopteringen av Nyordningen. I Setskog fortsatte administrasjonen som videre etter 

10. juni 1940. Møter i formannskap og kommunestyret ble holdt og budsjetter vedtatt. Folk i 

Setskog opplevde et rolig og kontrollert samfunn i en ellers forvirrende og ukjent tid. Selv da det 

fortsatt var krigshandlinger i Norge tyder alt på at livet gikk som før selv om en visste hva som 

pågikk andre steder i landet. I Aurskog derimot kollapset nærmest administrasjonen. Møter ble 

avlyst og styret i kommunen ble tatt over av en kontorsjef og en rekke funksjonærer.  Det var stor 

forvirring og mange rykter. Det ble spontant mobilisert til kamp og enkeltindivider tok initiativ til å 

bl.a. felle trær som kunne blokkere tysk framrykking. Da situasjonen ble mer avklart, roet 

situasjonen seg i Aurskog og NS opplevde en medlemsvekst. Både i Aurskog og i Setskog tok det 

noe tid før Nyordningen ble implementert, men Nyordningen ble implementert svært forskjellig i de 

to kommunene. Dette skjedde hhv. sommeren og høsten 1941. I Setskog ble den sittende ordføreren 

oppnevnt som ''ny'' ordfører. Han tok kampen mot sentralledelsens forslag om hvem som skulle 

oppnevnes i det nye formannskapet og det var ikke uten motforestillinger at han til slutt måtte 

akseptere at tre NS-medlemmer ble oppnevnt sommeren 1941. Ordføreren fortsatte også etter dette 

å undergrave Nyordningen. Han fortsatte den politiske linjen som hadde blitt ført før krigen og 

benyttet seg ikke av den nye eneveldige makten ordføreren nå hadde. Det ble gjennomført møter og 

diskusjoner til tross for hva som var beskrevet i Nyordningen. Denne linjen fortsatte også den andre 

ordføreren i Setskog med etter at han overtok. I Aurskog tok det også noe tid før Nyordningen ble 

implementert. Den sittende ordføreren ble ikke utpekt som ''ny'' ordfører ettersom han ikke ønsket å 

melde seg inn i NS. Kontorsjefen i Aurskog som de facto hadde styrt kommunen etter 

krigsutbruddet ble utpekt som ny ordfører. Han ble sittende fram til høsten 1941 da han ble erstattet 

av sin assistent som ordfører. Han ble sittende ut krigen og fikk implementert Nyordningen slik den 

var tiltenkt. I motsetning til Setskog hvor kun et fåtall av formennene i formannskapet var NS, så 

var samtlige i Aurskog NS-medlemmer.  

 

NS gjennomsyret Aurskog på en helt annen måte enn i Setskog. Det var et større miljø i Aurskog og 

avdelinger av både NSUF og Hirden ble etablert. I Aurskog ble hele familiegrupperinger meldt inn i 

partier. På gårdene jobbet det mange unge som hadde lite ressurser og dermed var lette å påvirke fra 

sine arbeidsgivere. Storbøndenes rolle som lederskikkelser i Aurskog spilte nok en stor rolle i 

hvorfor så mange ble med i NS eller andre nazistiske forgreininger. I Aurskog fikk vi en 

dominoeffekt, når en av bygdas autoriteter ledet veien fulgte resten etter. Blant disse utviklet det seg 

også en hard ideologisk kjerne av personer som kunne spre ''hardere'' propaganda om f.eks. 



   

 

96/103 

Tjenestegjøring ved fronten. Disse lederskikkelsene og personlighetene manglet i Setskog. I 

Setskog virker det som om medlemskap i NS var et mer individuelt forhold. Ingen av de fra Setskog 

som hadde barn og meldte seg inn i NS meldte barna sine inn. Det kan være mange grunner til 

dette, men det var selvsagt mindre forhold i Setskog og det fantes ikke det NS-miljøet der på samme 

måte som i Aurskog. Setskog var et enda mindre lokalsamfunn enn Aurskog og det kan nok tenkes 

at det var en enda mer stigmatiserende sak å melde inn familie og barn i NS enn det var i Aurskog. I 

Aurskog var miljøet og «ekkokammeret» stort nok til at en slik kultur kunne utvikle seg, dette var 

ikke tilfellet i Setskog. Landssviksakene til foreldrene gir heller ingen svar, kun hvor mange barn de 

hadde og at de ikke hadde noe med NS å gjøre. I Nils Krog sin sak står det bl.a: ''De har fire barn i 

alderen 16, 15, 12 og 2 år. Ingen av disse har hatt noe med NS å gjøre.''291 I Setskog hadde de 

allerede før krigen en eksisterte ungdomsorganisasjon kalt Setskog Ungdomsfylking. Denne var 

populær og det kan hende at NS-medlemmene med barn da ikke følte behov for å melde sine barn 

inn i NSUF. Flere av de som var medlem av NS i Setskog hadde selv vært medlem da de var unge 

og flere av dem hadde unger som var medlem i ungdomsorganisasjonen under krigen.  

 

Setskog og Aurskog hadde begge det samme utgangspunktet, men endte opp med å gå helt ulike 

veier under okkupasjonen, noe som etter min mening skyldes samfunnsmessige og demografisk 

forhold. Aurskog var preget av å ha en elite med stor innflytelse som kunne påvirke hele samfunnet. 

Storbøndene, distriktslegen og lensmannen ledet an og resten av befolkningen fulgte etter deres 

eksempel. Aurskog hadde også ett større befolkningsgrunnlag, noe som økte sjansen for at NS ville 

klare å etablere seg med en NS-kultur og at det kunne utviklet seg en ideologisk kjerne. I Setskog 

manglet dette og det var ingen elite som nærmest kunne kontrollere bygda på egen hånd. Det 

utviklet seg derfor heller aldri en ideologisk kjerne i Setskog siden samtlige av medlemmene var 

relativt passive.  

 

                                                 
291 Romerike Politikammer.  L – sak. Pnr. 69/45 Krog, Nils 
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7. Avslutning 
 

7.1 Konklusjon 

I denne masteroppgaven har jeg forsøkt å samle og analysere Setskogs krigshistorie fra 1940 – 

1945.  

Oppgaven har omhandlet flere problemstillinger, men hovedproblemstillingen er: 

Hvordan var forholdet mellom NS-miljøet i Setskog, lokalbefolkningen og 

motstandsbevegelsen. Hvem meldte seg inn i Nasjonal Samling, hva var motivene deres og 

hvordan ga dette utslag på styret av Setskog?  

 

For å belyse hovedproblemstillingen har jeg tatt for meg følgende underliggende problemstillinger.  

 Hvordan var utviklingen til NS i Setskog før og under okkupasjonen? 

 I hvor stor grad var det konfliktlinjer mellom NS-miljøet og lokalbefolkningen? 

 I hvilken grad bidro lokale NS-medlemmer til at den omfattende illegale flyktningtrafikken 

ble avslørt og i hvor stor grad bidro de med angiveri. Hvor lå deres lojalitet? 

 Hvordan ble flyktningtrafikken gjennom Setskog organisert 

 I hvilken grad bidro nazifiseringen av lokalavisen til NS sin oppslutning i Setskog? 

 Hvordan var situasjonen i Setskog sammenlignet med nabokommunene? 

 

I Setskog ble totalt 18 personer medlem av Nasjonal Samling i løpet av krigen, noen kortvarig og 

noen langvarig. De bestod ofte av folk med nære slektsbånd til hverandre og det var ulike motiver 

for å melde seg inn i NS. Yrkesbakgrunnen deres var i hovedsak tilknyttet skog -og landbruket, den 

største næringen i kommunen. Samtlige medlemmer meldte seg inn i tidsrommet oktober – 

desember 1940 og ble i hovedsak rekruttert av enten Nils Krog, Christian Krogh eller Sofus Håvard 

Ydersbond. Nasjonal Samlings oppslutting i Setskog før krigen var praktisk talt ikke-eksisterende, 

med unntak av to stemmer under stortingsvalget i 1936. Selv om det ble noen flere medlemmer i NS 

under krigen så var medlemstallet i Setskog under landsnittet. Setskoginger var stort sett inaktive, 

passive og uregjerlige medlemmer i partiet og de viste ofte større lojalitet til Setskog og sitt 

lokalsamfunn enn til NS sentralt. Motivene for å melde seg inn for mange av medlemmene var at de 



   

 

98/103 

ville sikre norsk styre av landet, frykt for Sovjetunionen, beholde jobben eller at de mente at dette 

var til det beste for Setskog. 

Mange av de lokale NS-medlemmene var passive medlemmer og mange i bygda visste ikke at de 

var eller hadde vært medlem. Lokallaget holdt kun møter i henholdsvis 1940 og 1942. Det ble ikke 

opprettet noen ungdomsorganisasjoner og ingen fra kommunen meldte seg til fronttjeneste. Partiets 

Nyordning av lokaldemokratiet feilet ettersom den lokale NS ordføreren Albert Fjermeros motsatte 

seg dette. Det samme gjorde Christian Krogh som overtok som ordfører etter Fjermeros. Begge 

disse NS-ordførerne bidro sterkt til å forhindre represalier samt hjalp folk ut av fengsel. De var 

pragmatiske mennesker som nok tenkte at de kunne gjøre en bedre jobb for bygda som ordfører og 

dermed også NS-medlem enn om noen andre «utenbys» måtte ta jobben. Det er grunn til å anta at 

Setskogs befolkning ikke oppfattet at styresettet endret seg radikalt etter 9. april sett i lys av NS sin 

svake stilling og ordførernes pragmatiske holdning og motstand mot Nyordningen.  

Setskog manglet lokale stormenn og storbønder med mye innflytelse i samfunnet. I Aurskog var det 

nettopp disse som satte sitt preg på utviklingen av NS og som gjorde at mange fulgte deres 

eksempel og meldte seg inn. I Aurskog fantes det nærmest en overklasse som hadde hatt stor makt i 

samfunnet, blant annet lensmannen og distriktslegen. Disse ledet vei ved å melde seg og sine inn i 

NS og andre organisasjoner tilknyttet okkupasjonsmakten. Setskog og Aurskog utviklet seg dermed 

i ulik retning – Aurskog som en kommune med et stort og sterkt NS lokallag og Setskog som en 

kommune med et lite og svakt lokallag.  

Jeg har vist til episoder hvor lokale NS-medlemmer har kommet i direkte kontakt med lokale 

flyktningloser og hvor det kan tyde på at deres handlinger var mer preget av lojalitet til sine 

«naboer» enn til den nasjonalsosialistiske ideologi. Det kan vises til flere slike episoder bl.a. 

episoden hvor de to NS-medlemmene sannsynligvis fant gjemte våpen på låven på Malnes og da 

Christian Krogh dekket over det faktum at mellom 40 og 70 Setskoginger hadde flyktet til Sverige.  

Sett i lys av den relativt store flyktningtrafikken gjennom Setskog kunne det ligge an til skarpe 

konfliktlinjer mellom lokale NS sympatisører og lokalbefolkningen. Dette var ikke tilfellet. Tvert 

imot viser flere funn til at forholdet mellom disse grupperingene var forholdsvis godt. Det var svært 

få situasjoner hvor NS sympatisører kom i direkte konflikt med lokalbefolkningen til tross for at de 

ofte var klar over hva som skjedde i dette gjennomsiktige lokalsamfunnet. Dette understøttes av 

landssviksakene hvor mange innbyggere i Setskog sendte støttebrev til de tiltalte NS-medlemmene. 

Lokalavisen Indre Akershus Blad fikk fortsette sine utgivelser under krigen og ble dermed en del av 

okkupasjonsmaktens propagandaapparat underlagt Presseabteilung. Det er dokumentert hvordan 
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avisen vekslet mellom å være et talerør for tyskerne og NS til å rapportere objektivt og til og med i 

en viss grad av opposisjon til tyskerne. Spesielt ble dette merkbart på slutten av krigen.  Avisen 

hadde to eiere hvor redaktøren, Henrik Vestreng var NS-medlem og forretningsføreren, Ola 

Bakkene sto på den andre siden. Dette førte til indre stridigheter og kan sannsynligvis være årsaken 

til avisens til dels inkonsekvente rapportering. Avisen fikk sannsynligvis liten betydning for 

oppslutningen om NS lokalt og den kom godt ut av rettsoppgjøret til tross for at den hadde blitt 

utgitt gjennom hele krigen. 

Mange av de offisielle flyktningrutene gikk enten nord eller sør for Setskog, men mange flyktninger 

valgte ruter via Setskog likevel. Dette skyldes mest sannsynlig at Grensepolitiet hadde liten 

bemanning i dette området og mange så da sitt snitt til å komme seg uoppdaget over til Sverige. 

I Setskog vokste det fram en omfattende flyktninglos virksomhet og da ofte med basis i 

familiegrupper. Ofte var mange i familien involvert og dette var en svært effektiv organisering. 

Disse familiegruppene bodde ofte på litt bortgjemte gårder hvor de kunne operere i det stille og 

hvor de kunne bruke sin lokalkunnskap til å lose flyktningene trygt og effektivt over til Sverige 

Jeg har tatt for meg de fleste av disse familiegruppene i denne oppgaven og det er ganske tydelig at 

dette var mennesker som var preget av nestekjærlighet og et ønske om å hjelpe andre. Flere av disse 

ble hedret av myndigheter og Konge etter krigen  

 

7.2 Forslag til videre forskning 

Denne oppgaven tok for seg en liten kommune med et lite NS-miljø. Sammenligningen som er gjort 

mot nabokommunen Aurskog viser at denne kommunen hadde et meget aktivt NS-miljø noe det 

kunne vært interessant å se nærmere på. Hvorfor utviklet det seg et slikt miljø i Aurskog, hva slags 

personer tok lederroller og hva slags personer meldte seg som frontkjempere. Var det et klasseskille 

i dette også? Det kunne vært interessant å forske nærmere på de personene som meldte seg som 

frontkjempere fra denne kommunen. Deltok de f.eks. i massakrene på Østfronten eller deltok de i 

andre krigsforbrytelser?  

Et annet tema det kan være interessant å forske på er hvordan flyktningtrafikken foregikk i 

nabokommunene til selve grensekommunene. Det er mye fokus på kryssingen av selve grensen, 

men hva slags organisering og logistikk foregikk i grensesone kommunene der f.eks. toget stoppet. 

Jeg tenker da på f.eks. Nordre og Søndre Høland. 
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Hva skjedde i grensekommunene på svensk side? Hvordan ble flyktningene mottatt og hva skjedde 

med de videre der? 

Et tema som kan være interessant er XU-agenten Kasper Skjeggenes sitt liv. I denne oppgaven har 

jeg kun kommet inn på opplysninger som kommer fram i saken fra landsvikskarsivet og denne er 

sannsynligvis ikke komplett. Han ble beskrevet som «den perfekte XU agent» og levde et liv som 

det kunne vært interessant og sett nærmere på. 

Et siste mulig tema å forske på er stigmatisering i Setskog i etterkrigstiden. De som hadde vært 

medlem opplevde å bli stigmatisert for deres NS-medlemsskap, selv Albert Fjermeros som ble 

frikjent på alle punkter. Barna og etterkommerne til NS-medlemmene opplevde etter hvert også 

stigmatisering for hva foreldrene hadde gjort. En stigmatisering som sitter igjen i Setskog og i andre 

bygder ennå.  
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