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1.0 Inledning 
 

Ockupation som fenomen har en lång historia. Länder har invaderat och underställt andra för 

att tillägna sig fördelar genom hela historien. Det val som den underställda staten står inför 

vid en ockupation är att ge med sig för ockupantens villkor eller att göra motstånd. 

Ockupation förekommer också inom stater, då genom statskupper eller försök att ta över de 

samhällsbärande institutionerna.  Dessa institutioner omfattar exempelvis skola, polismakten 

och de kyrkliga verksamheterna.1 Nazisterna använde ockupation för att expanderade genom 

Europa som ett sätt att säkerställa landmässiga erövringar och strategiskt viktiga platser. 

Norge blev den 9 april 1940 invaderat av Tyskland och således blev ockupationen ett faktum. 

Samtidigt som detta skedde ockuperades även Danmark. Det norska motståndet kunde med 

fördel fortsätta genom hela ockupationstiden då geografin i Norge var gynnsam medan det 

danska motståndet kunde slås ned relativt snabbt. Motståndet i Norge var fortlöpande under 

hela ockupationstiden och pendlade mellan väpnat aktivt motstånd och mer passivt motstånd.2 

När nazisterna hade säkrat den politiska kontrollen skickades de utländska diplomaterna hem 

till sina respektive länder och ambassaderna upplöstes. Detta på grund av att den 

utrikespolitiska verksamheten var förflyttad till Berlin. Det som var unikt i detta fall var att 

det svenska konsulatet fick fortsätta verka. Detta innebar att en informationskanal från det 

ockuperade Norge fortfarande tilläts existera.3 

Under ockupationen kan Norge sägas varit en förlängning av Tyskland samtidigt som 

Sovjetunionen hotade den finska autonomin. Sveriges geopolitiska läge innebar ett skarpt 

politiskt läge.4 Information var därför ytterst viktigt för regeringen för att kunna fatta svåra 

beslut men även vara beredd på olika scenarion.5 Konsulatets rapportering erbjuder en insikt 

om de utrikespolitiska problem som samlingsregeringen stod inför samt om vilken 

information som värderades. 

  

 
1 Orward, Björn. Motstånd under ockupation. Styrelsen för psykologiskt försvar. Stockholm. 1955. s 12. 
2 Riste, Olav & Nøkleby, Berit. Norway 1940–45: the resistance movement. Oslo. 1970. s. 9–10. 
3 Lundgren, Lars. Kontroversiell representation: det svenska generalkonsulatet 1941–1945. 1990. s 7. 
4 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskriget. 
Stockholm. 1985. s 145–152. 
5 Carlgren, Wilhelm M. Svensk underrättelsetjänst 1939–1945. Stockholm. 1985. s 165–167. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av rapporteringen från det svenska 

generalkonsulatet i Oslo rörande motståndet i Norge mot den tyska ockupationen från början 

av februari 1943 till början av juni 1944. 

 

Frågeställningar:  

Vilka typer av motstånd framkommer i rapporteringen från Oslo? 

Hur förändras det rapporterade motståndet över tid? Om motståndet förändrades över tid, 

varför skedde denna förändring utifrån konsulatets rapportering?  

Vilka tendenser finns i materialet som rapporterar motstånd? 

 

1.2 Bakgrund och kontext 
 

Den 9 april 1940 iscensatte Tyskland operation Weserübung vilket innebar starten för 

ockupationen av Norge. Anledningen varför Tyskland angrep den neutrala staten kan 

förklaras utifrån en rad faktorer men den tongivande kan dock sägas vara att skapa en 

försvarszon mot den brittiska flottan. Samtidigt som denna zon upprättades säkrade tyskarna 

exporten av diverse material av intresse från Norden.6 I en något idealistisk mening hade 

tyskarna som avsikt att ockupationen inte skulle få några väsentliga påverkningar på det civila 

livet eller de institutioner som var samhällsbärande. Motståndet mot ockupationen av Norge 

var konstant och således var det en konflikt som tyskarna aldrig förmådde att hindra.7 

Tidigt i ockupationsfasen skedde en nyordning inom Norge, det tyskvänliga partiet Nasjonal 

Samling blev inrättat som marionettregering vilka var direkt underställda rikskommissarien 

Terboven medan övriga partier upplöstes och bannlystes.8 Nazisterna tog även tidigt kontroll 

över centrala samhällsapparater så som tidningar och kommunikationslinjer. De införde även 

en total censur för sådant som inte var till gagn för nazismen.9 Samtidigt som nazisterna tog 

kontroll över Norge upprättades en exilregering i London som innehöll tidigare ministrar i den 

 
6 Oldenburg, Lennart. Under stöveln. Lund. 2008. s 37–38. 
7 Oldenburg. 2008. s 9.  
8 Ibid. s 104–106. 
9 Ibid. s 97. 
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norska regeringen och det norska kungahuset. Med sig hade de handelsflottan samt 

guldreserven vilket innebar att de var handlingskraftiga trots sin unika situation.10 

Inom Norge växte begreppet Hjemmefronten fram, vilket kom att innefatta alla norska 

patrioter. Den gemensamma nämnaren för dessa var önskan om ett befriande från Tyskland 

och Nasjonal Samling. Dessa människor slöt upp bakom kungen och londonregeringen och 

stod således på de allierades sida. Hjemmefronten kom att innefatta både det civila och det 

militära motståndet inom landet.11 I maj 1941 bildades det organ som utgjorde det väpnade 

motståndet inom landet, Milorg. Milorg bestod av tidigare officerare i den norska armén och 

andra sakkunniga. Det officiella erkännandet från londonregeringen kom i november 1941 

och kom då att bli delvis organiserad, utbildad och beväpnad av de allierade.12 I relation till 

det militära motståndet växte Sivorg fram vilket innefattade det civila motståndet. Sivorg hade 

en centralorganisation bestående av inflytelserika människor från exempelvis högtuppsatta 

människor i näringslivet och från den statliga administrationen.13 Dock fungerade Sivorg från 

ort till ort och bestod av en mängd olika grupper oberoende tidigare partitillhörighet. Inom 

dessa organiserade man demonstrationer eller bojkotter av exempelvis teaterföreställningar 

och idrottsevenemang. Vidare bedrev man smuggling av material och personer till väst mot 

England genom kustbefolkningen.14 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Forskningen rörande det norska motståndet är sedan länge välutvecklat och fast förankrat med 

diverse källmaterial och vittnesmål. Det svenska konsulatet kan därför inte ge någon ny 

information rörande hur motståndet såg ut. Det som det unika svenska konsulatet bidrar med 

till forskningen är den rapportering som tidigare varit hemligstämplad. Genom att studera 

rapporteringen kan man få ny information om hur relationen mellan Norge och Sverige 

utvecklades, vilka typer av motstånd som var av intresse för den svenska regeringen och 

Utrikesdepartementet samt de tendenser som finns i materialet. Denna uppsats syftar inte till 

att redogöra för hur motstånd tog sig i uttryck, snarare ligger tyngdpunkten på vad man kan 

lära sig av de rapporteringar som behandlade det norska motståndet. Forskningsläget kring 

 
10 Oldenburg. 2008. s 201–204. 
11 Ibid. s 243.  
12 Ibid. s 248–250. 
13 Orward, Björn. 1995. s 45. 
14 Oldenburg. 2008. s 243–244. 
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ockupation som fenomen, ockupationen av Norge i synnerhet och relationerna mellan Norge 

och Sverige är gediget och välgrundat. Många forskare redogör för ockupationens förlopp och 

andra centrala händelser. Några av de mest betydande översiktsverken är Hjemmestyrkene: 

Hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen och Norway 1940–45: The 

resistance movement.  En lucka som finns i den tidigare forskningen är att inget av de tidigare 

arbetena på allvar har beskrivit rapporteringen av motstånd från det svenska 

generalkonsulatets perspektiv. Konsulatet hade en unik position i frågan om rapportering och 

information. Denna forskningsöversikt syftar till att ringa in en forskning som är relevant i 

allmänhet för uppsatsens frågeställningar och i synnerhet vad gäller generalkonsulatets 

verksamhet under ockupationsåren 1940–45.  

1.3.1 Motstånd och ockupation 
 

Björn Orward och forskare vid institutionen för psykologiskt försvar skrev boken Motstånd 

under ockupation för att belysa hur motstånd kan uttryckas vid ockupation och hur icke-

militärt motstånd realiseras. Orward går systematiskt genom olika definitioner av motstånd 

och vilka grunder som behöver vara etablerade för att motstånd ska kunna realiseras.15 Vidare 

redogör Orward för diverse länders motstånd under ockupationer med Baltikum som exempel. 

Baltikum har en rik historia av motstånd som sträcker sig från andra världskriget till och med 

1990-talet. Orward visar hur de olika formerna av motstånd växlar mellan väpnat och civilt. 

Det militära motståndet från den förtryckta staten måste nedläggas innan det civila motståndet 

kan börja verka. Vidare listar Orward olika typer av det civila motståndet, där lyfter han fram 

exempel som andligt motstånd, motstånd i exil, passiv opposition och aktivt icke-

våldmotstånd.16 Orward behandlar även det norska motståndet under andra världskriget. Det 

Orward fokuserar på inom det norska motståndet är hur de två motståndsorganisationerna 

Sivorg och Milorg fungerade men det görs högst övergripande och kartläggande.17 Orwards 

arbete utgör grunden för det analytiska verktyg som denna uppsats använder för att tolka 

rapporteringen av motstånd. 

På samma tema rörande ockupation och motstånd skriver professor emeritus Adam Roberts i 

boken Ockupation, motstånd och folkrätt om varför ockupation och motstånd sker och vad 

dessa två begrepp innebär. Först börjar Roberts med att redogöra för ockupation som ett sätt 

 
15 Orward. 1995. s 11. 
16 Ibid. s 27–28. 
17 Ibid. s 43–47. 
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för stater att politiskt och ekonomiskt kontrollera andra. Han menar att trots den teknologiska 

utvecklingen finns det fortfarande vissa behov i krig att belägra andra staters territorium. 

Vidare kan stater ha behov av att ockupera andra för att förhindra en tredje part från att 

befästa sina trupper.18 Roberts fortsätter med att redogöra varför motstånd i sin tur uppstår, 

han menar att motstånd inte endast har kortsiktiga syften utan är också förebyggande för 

framtiden. Exempelvis menar Roberts att motstånd är ett sätt som en stat kan avskräcka en 

angripare från attack genom föreställningen att motståndet kommer vara så pass hårt tack vare 

sina defensiva resurser att angriparen inte kan hålla det ockuperade området. Det kan göras 

gällande en rent defensiv politik men även för högre syften så som internationell fred och 

mänsklighetens överlevnad. Det som framkommer är att motstånd inte endast är ett sätt att 

skydda det egna landet utan även ett sätt att förmedla fred och stabilitet i framtiden genom att 

visa att den förgripna staten inte kuvar sig allt för lätt.19 

Universitetslektor Sverre Kjeldstadli skrev boken Hjemmestyrkene: Hovedtrekk av den 

militære motstanden under okkupasjonen som ett översiktsverk kring den tyska ockupationen 

och det reaktionära militanta motståndet som följde. Genom en tematisk genomgång av 

centrala aspekter av den tyska ockupationen visar Kjeldstadli på hur det norska väpnade 

motståndet realiserades och fungerade.20 Kjeldstadli skriver att motståndet i form av 

motståndsrörelse tog sin grund i Milorg21 som fungerade som en knytpunkt för alla de mindre 

motståndsgrupperna. Britterna var med och finansierade utbildning av personal samt med 

material för att stärka upp fronten på plats i Norge. Vidare understryker Kjeldstadli att mindre 

grupper som idrottsorganisationer och kamratgrupper var centrala för att bygga upp det som 

senare kom att gå under namnet Milorg.22 

Olav Riste och Berit Nøkleby skrev Norway 1940–45: The resistance movement som ett 

översiktsverk för en internationell publik. Likt Kjeldstadli berörs olika teman inom 

motståndet samtidigt som materialet behandlas kronologiskt. Det Riste och Nökleby 

presenterar är att det motstånd som tog sig i uttryck inom Norge var av militär grad till en 

början men slogs ner snabbt av tyskarna. Istället växte motståndsrörelsen och det passiva 

motståndet fram. De menar att Norge hade ett exceptionellt läge rent geografiskt för att 

bedriva motståndsaktioner mot ockupationsmakten. Först och främst har Norge en lång kust 

 
18 Roberts, Adam. Ockupation, motstånd och folkrätt. Stockholm. 1981. s 12–13. 
19 Roberts. 1981. s 13–14. 
20 Kjeldstadli, Sverre. Hjemmestyrkene: hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen. Oslo. 1959. 
s 7–16. 
21 Syftar till Militærorganisajonen, den väpnade fronten mot tyska ockupationen. 
22 Kjeldstadli. 1959. s 66–73. 
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som är svårövervakad, det var därför möjligt att ta mot stöd från de allierade staterna utan att 

Tyskland effektivt kunde stoppa detta. Vidare hade norrmännen fördelen att de hade en lång 

gräns mot det neutrala Sverige. Detta menar man leder till att motståndsaktioner kunde 

planeras i trygghet inom Sverige för att sedan realiseras i Norge.23 

Docent Henrik Stenius skriver i Nordic narratives of the second world war hur 

historieskrivningen om den tyska ockupationen av Norge har förändrats över tid. En 

polariserande bild av de goda norrmännen mot de onda quislingarna24 har dominerat 

litteraturen efter andra världskriget. Stenius menar att denna bild har levt kvar än idag på 

grund av att det skapar ett homogent norskt folk som stod mot en främmande makt. Vidare 

menar Stenius att en debatt om detta homogena norska folk har växt fram i och med kalla 

krigets slut. Debatten som framkom kan summeras i om det är rimligt att likställa alla 

Quisling sympatisörer eller om undantag kan göras då det går att argumentera att människor 

endast tänkte på sitt eget bästa och sin överlevnad.25 

Sammanfattningsvis kan forskningen om ockupation och motstånd i allmänhet samt Norges 

ockupation i synnerhet sägas vara omfattande och täcker de centrala aspekterna. Verk som 

beskriver motståndet hos enskilda grupper har även producerats. Ett exempel på ett sådant är 

Vegard Kvams bok skolefronten.  Efter kalla krigets slut har forskningen om hur motstånd 

och ockupation realiseras ökat markant i och med att tidigare ockuperade stater öppnade upp 

sitt material som kom att gagna forskningen. De luckor som finns är således av mindre 

karaktär och kan besvaras genom nischade undersökningsområden, där konsulatets unika 

position är en sådan. Vidare kan konsulatet bidra med information om attityder hos diverse 

gruppers motstånd och vad som var intressant för den svenska regeringen att hålla närmare 

koll på. 

1.3.2 Svensk-norska relationer under andra världskriget 
 

Wilhelm M. Carlgren redogör i sin bok svensk underrättelsetjänst 1939–1945 hur den svenska 

underrättelsetjänsten verkade under andra världskriget. Vidare redogör Carlgren för 

förbindelsen mellan norska motståndsrörelsen och Sverige. Det som framkommer är ett en 

kontinuerlig korrespondens skedde mellan den norska motståndsrörelsen och det svenska 

 
23 Riste & Nøkleby. 1970. s 28–32. 
24 Anhängare till quislingregeringen. 
25 Stenius, Henrik. Nordic narratives of the second world war: national historiographies revisited. Lund. 2011. s 
102–103. 
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utrikesdepartementet. De främsta budbärarna var den fortlöpande flyktingströmmen från 

Norge som växte under våren 1941 men även andra mindre inofficiella kanaler övergav viktig 

information.26 Vidare fortsätter Carlgren att den inofficiella underrättelsetjänstens verksamhet 

långsamt försköts alltjämt den tyska kontrollen över diverse informationskanaler skärptes. 

Fokuset i kapitlet om svensk-norska relationer ligger således på de inofficiella kanalernas 

informationsflöden och vilken roll de spelade i den svenska underrättelsetjänsten. 

Inom samma tema redogör Alf W. Johansson i sin bok Per Albin och kriget: 

samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskriget hur den svenska regeringen 

handlade och hur inställningen mot utrikespolitiska ärenden under andra världskriget. 

Johansson menar att den svenska neutraliteten skulle försvaras till varje pris och att det blev i 

sin tur lidande för Norge. Detta skapade en skamsen uppsyn från svenskt håll och en frostig 

relation till Norge som förväntades sig mycket mer stöd än vad som tillhandahölls.27 

Fortsättningsvis skriver Johansson hur Sverige hamnade i ett dilemma då landet blev låst 

mellan två krigförande makter, Tyskland och Sovjetunionen. Sverige skulle fungera som den 

sammanhållande länken i Norden vilket skulle innebära eftergifter men att detta var inte vad 

som skedde. Uppgiften blev istället att föra en neutralitetspolitik inom Norden för att försöka 

balansera de två stormakterna.28 

Wilhelm M. Carlgren fortsätter i samma linje i sin bok Swedish foreign policy during the 

second world war. Här presenteras en kronologisk genomgång över krigsåren med varierande 

teman om svensk utrikespolitik. Det Carlgren visar, likt Johansson, är att den svenska 

neutraliteten ständigt kom att stå hotad mellan de två krigförande stormakterna Tyskland och 

Sovjetunionen samtidigt som en inneboende vilja att hjälpa grannländerna fanns men inte 

kunde realiseras. Sverige uppfattades inte som tillräckligt strategiskt relevant för att berättiga 

en ockupation av Tyskland samtidigt som Sverige var benäget att förstärka denna bild för att 

kunna hålla sig neutrala och självständiga. De strategiska element som var intressanta kunde 

man ge Tyskland utan att undergräva sin egen självständighet i kriget.29 Carlgren fortsätter 

med att de eftergifter som skedde från den svenska regeringen minskade när krigslyckan 

började vända för Tyskland. Exempelvis började svenska regeringen sätta krav för den tyska 

transiteringen och hur mycket som fick transiteras genom Sverige. Samtidigt började en allt 

 
26 Carlgren. 1985. s 165–179. 
27 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskriget. 
Stockholm. 1985. s 145–152. 
28 Johansson. 1985. s 280–281. 
29 Carlgren, Wilhelm M. Swedish foreign policy during the second world war. London. 1977. s 5–7. 



11 
 

mer vänligare hållning mot Norge att kunna verka offentligt då rädslan för repressalier 

minskade.30 

Stig Ekman och Kristian Grimnes behandlar norsk-svenska förbindelser under andra 

världskriget i antologin Broderfolk i ufredstid: norsk-svenske forbindelser under annen 

verdenskrig. Antologin sammanfattar var forskningen kring de svensk-norska relationerna 

stod i början av 1990-talet. I boken har en rad framstående forskare och akademiker bidragit 

med kapitel till boken, exempelvis skriver tidigare nämnd Carlgren det andra kapitlet som 

behandlar svenska och norska regeringsrelationer. Carlgren skriver om de 

meningsskiljaktigheter som uppstod vid ockupationens början i frågan om svenskarnas 

hållning till Norge. De som framkommer är att norrmännen uppfattade svenskarna som allt 

för passiva och oneutrala mot den tyska krigsmakten.31 Den svenska passiviteten agiterade 

den norska exilregeringen i London som flertalet gånger visade sitt missnöje genom diverse 

uppteckningar av svenska felsteg som skickades till den svenska regeringen. Norrmännen 

uppmanade till aktion när krigslyckan började vända för tyskarna och vädjade även efter fler 

diplomatiska rättigheter inom Sverige.32 

I kapitel sex skriver Tor Arne Barstad om det norska motståndet från svensk grund. Barstad 

menar att de norska motståndsaktioner som härstammade från Sverige var mångfaldiga och 

ökade gradvis i intensitet och omfång alltjämt krigsförloppet fortlöpte. Motståndet som 

härstammade från Sverige kom främst från de flyktingar som lyckats fly över gränsen. I 

början av ockupationen fick ett fåtal flyktingar rätt att komma över den svenska gränsen 

medan flertalet blev avvisade. Detta kom också att förändra över tid och allt fler fick rätt att 

gå in i Sverige. Detta förklarar i sin tur också hur och varför motståndet som baserades från 

Sverige växte med tiden, på grund av allt fler norrmän som var villiga att utföra aktioner fick 

uppehållstillstånd. Den officiella hållningen från svenskt håll var således att man var neutrala 

och bidrog inte till att försöka stödja motståndet i Norge men att inofficiellt hjälpte man 

norrmännen i den grad som man möjligtvis och rimligtvis kunde.33 

Universitetslektor Lars Hansson publicerade 2019 sin avhandling Vid gränsen: mottagningen 

av flyktingar från Norge 1940-1945. Hansson går systematiskt genom flyktingpolitiken i 

Sverige under andra världskriget samt hur inställningen var till de norska flyktningarna. 

 
30 Carlgren. 1977. s 140–148. 
31 Grimnes, Ole Kristian & Ekman, Stig (red.). Broderfolk i ufredstid: norsk-svenske forbindelser under annen 
verdenskrig. Oslo, 1991. s 25–26. 
32 Grimnes & Ekman. 1991. s 41.  
33 Ibid. s 227–240. 
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Hansson visar på att flyktingmottagandet vid gränsen allt mer byggdes upp i och med att fler 

flyktingar kom. Vidare finns det även en korrelation i hur flyktingpolitiken utvecklades i och 

med antalet människor som försökte sig ta över gränsen. Institutionerna för att ta mot 

flyktingarna fanns inte till en början vilket resulterade i ad-hoc lösningar men att detta 

utvecklades till välorganiserade anstalter med klara direktiv.34 

Den politiska relationen under andra världskriget mellan Norge och Sverige har bearbetats av 

högt ansedda forskare som Wilhelm M. Carlgren och Alf W. Johansson. Forskningen har gett 

en stabil grund för framtida forskning men vissa luckor finns fortfarande att fylla. Då dessa 

forskare verkade var fortfarande dokumenten från UD hemligstämplade, det gick således inte 

att använda materialet rörande konsulatet som skulle kunna bidra till forskningen. Konsulatets 

rapportering kan på så vis nyansera den tidigare forskningen genom att dels verifiera 

utvecklingen av relationen mellan länderna samt dels för att förstå vad som var intressant för 

den svenska regeringen. 

1.3.3 Konsulatet 
 

Forskning rörande konsulatet kan sägas vara tunt. Masteruppsatsen Kontroversiell 

representation: det svenska generalkonsulatet i Oslo 1941 – 1945 författad av Lars Lundgren 

behandlar det särställda konsulatets position och varför det tilläts fortsätta verka. Lundgren 

menar att under flera tillfällen försökte tyskarna skicka hem de anställda ambassadörerna vid 

konsulatet. Detta realiserades aldrig då den svenska diplomatiska aktiviteten ökade i Berlin 

vid hot om indragning och lyckades således säkra konsulatets existens.35 Lundberg fortsätter 

med att konsulatet först var kallad beskickning, men att vid förhandlingarna i Berlin 

bestämdes att den fortsatta benämningen på beskickningen skulle lyda konsulatet och att den 

då tillförordnade chefen inte fick överta konsulära funktioner. Konsulatet tilläts därför på nåd 

av tyskarna att fortsätta att fungera och kommunikationskedjan med utrikesdepartementet 

bröts inte.36 

Vidare berör historikern Paul A. Levine konsulatet i ett kapitel i sin avhandling from 

Indifference to Activism. Levine berör konsulatets rapportering rörande behandlingen av den 

judiska befolkningen i Norge och menar att Sveriges förhållningssätt i formella ärenden om 

frågan såg någorlunda lika ut under undersökningsperioden. De svenska diplomaterna agerade 

 
34 Hansson, Lars. Vid gränsen: mottagningen av flyktingar från Norge 1940–1945. Göteborg. 2018. s 285–287. 
35 Lundgren. 1990. s 6–7. 
36 Lundgren. 1990. s 10–11. 
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skickligt gentemot de nazistiska representanterna och räddade således många liv. 

Rapporteringen som nådde dagstidningarna snabbt bidrog till att fler liv kunde räddas menar 

Levine.37 

Lundgren och Levin öppnar upp nya frågor med sin uppsats. Exempelvis till vilken grad 

påverkades samt övervakades konsulatet av den tyska ockupationsmakten. Även vilken roll 

konsulatet hade för den svenska utrikespolitiken och vilka tendenser rapporteringen uppvisar. 

1.4 Analytisk modell 
 
För att undersöka rapporteringen av motstånd under ockupationen är det fördelaktigt att ha ett 

ramverk att utgå från för att förstå de olika former av motstånd som förekom. Inte för att 

utröna vilket motstånd som förekom under ockupationen av Norge utan för att kunna 

analysera det rapporterade motståndet. Genom att ha en sådan analytisk modell kan man 

exempelvis se vilka tendenser som finns i respektive grupp som rapporteras utöva motstånd 

samt hitta likheter och skillnader mellan dessa.  

Först och främst krävs distinktionen mellan militärt och icke-militärt motstånd. Den tidigare 

syftar till det motstånd som sker när det förtryckta landet använder militära medel för att 

försvara sig. Den senare förekommer endast efter att det väpnade motståndet slutat verka. I 

motstånd under ockupation listar Björn Orward en övergripande modell för vad icke-militärt 

motstånd syftar till. De fyra punkter som Orward listar är: 

att göra det omöjligt för fienden att etablera politisk kontroll, 

att hindra fienden att nå sina mål, 

att undergräva de fientliga truppernas lojalitet, så att de blir oanvändbara som 

ockupationstrupp, 

att väcka internationell opinion och få stöd utifrån.38 

Inom begreppet icke-militärt motstånd finns det två underkategorier: civilmotstånd och 

motståndsrörelser. Civilmotstånd syftar till att försvåra eller omöjliggöra den ockuperande 

maktens verksamheter genom icke-våldsamma handlingar inom exempelvis sociala, 

ekonomiska, politiska och psykologiska situationer. Dessa metoder är inte karaktäristiska för 

ett främmande lands ockupation av det egna landet utan kan också ta sig i uttryck hos folket 

vid intern frigörelse från den rådande regimen. Det finns flera olika saker civilmotstånd syftar 

 
37 Levine, Paul A. From Indifference to Activism: Swedish diplomacy and the Holocaust, 1934–1944. Uppsala 
1996. s 152–153. 
38 Orward. 1995. s 11. 
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till, exempelvis listar Orward: massdemonstrationer, ohörsamhet, störa produktionen, 

information, manifestationer, social utfrysning och hjälp till motståndsmän.39 

Definitionen av en motståndsrörelse lånar Orward från Shorter Oxford English Dictionary och 

lyder som sådant: 

…en i ett land ockuperat av fientliga styrkor organiserad underjordisk 

rörelse, som - i syfte att motverka och skada ockupationsmakten - verkar 

med hjälp av beväpnade kämpar.40 

De aktioner som en motståndsrörelse främst utför karaktäriseras av sabotage och verkar för att 

hålla försvarsviljan levande. En motståndsrörelse kan också använda sig av gerillakrigföring 

där rörelsen håller sig gömda för att sedan utföra aktioner mot den ockuperande makten. 

Målet för en motståndsrörelse är att åter vinna friheten och självständigheten för landet, 

fienden ska fördrivas och den egna regeringen ska återinsättas. Något Orward poängterar är 

det inte går att bortse från de repressalier som drabbade den civila befolkningen efter 

motståndsrörelsens aktioner då den förgripande makten inte kunde lokalisera och bestraffa 

motståndsmännen. Vidare går det inte att förutspå vilka det är naturligt söker sig till 

motståndsgrupper. Orward menar att under exempelvis den tyska ockupationen av Norge 

bildades motståndsrörelsen av kamrater från idrottsrörelsen, skytterörelsen och frivilliga 

försvarsorganisationer samt av officerare och soldater som demobiliserats.41 En 

motståndsrörelse verksamhet har olika karaktärer. De sabotage som genomförs är främst 

inriktade på flygbaser, flygplan, hamnar och fartyg för att försöka bryta förbindelserna. 

Rörelsen kan även verka genom media så som illegala- tidningar, radio- och tv-sändningar. 

Här menar Orward att kärnan av det civila motståndet finns.42 

Genom de ovanstående definitioner av militärt motstånd och civilt motstånd samt de 

underkategorier som civilt motstånd innehar så går det att utröna en applicerbar modell på hur 

icke-militärt motstånd ter sig under ockupation och hur man kan tolka de rapporteringar som 

skickades rörande motstånd. Modellen för undersökningen är således passivt motstånd och 

motståndsrörelsen. 

1.5 Källmaterial, källkritik och metod 
 

 
39 Ibid. s 11–17. 
40 Ibid. s 17. 
41 Orward. 1995. s 17–18. 
42 Ibid. s 18–19. 
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1.5.1 Källmaterial 
 

Källmaterialet som denna uppsats är baserad på är primärkällor angående den rapportering 

som skedde från det svenska generalkonsulatet i Oslo till utrikesdepartementet i Stockholm. 

Materialet är hämtat från riksarkivet i Stockholm och är sorterat utifrån 1920 års 

dossiersystem, vilket innebär att materialet är sorterat efter tematisk karaktär.43 1920 års 

dossiersystem innebar att man tillskrev ärenden som inkommit eller kom in en viss kategori, 

en bokstav eller bokstavskombination. Politiska ärenden fick benämningen HP och inom varje 

avdelning finns det en siffra som beskriver vilken tidsperiod respektive fil behandlar.44  Totalt 

har sju volymer av material behandlats och urvalet har skett utifrån två kriterier, tid och 

innehåll. Urvalet som skett i tid är en begränsning från den 2 februari 1943 till den 6 juni 

1944. Detta motiveras genom att krigslyckan för Nazityskland vänder vid nederlaget vid 

Stalingrad 2 februari 1943 och den senare avgränsningen är satt på grund av landstigningen i 

Normandie och inledningen av slutfasen i kriget. Det andra urvalet är innehållsmässigt, allt 

material som behandlar något sort motstånd har använts. Allt material som inte behandlar 

motstånd har sovrats bort då exempelvis rapporteringen av förloppet av kriget inte är av 

intresse vid denna uppsats. Undantag har gjorts för de större aktioner som redan är väl 

dokumenterade och endast har beskrivande karaktär i källmaterialet. Ett exempel på detta är 

att aktionen mot norsk hydro har kortats ned och presenteras inte i något större sammanhang i 

denna uppsats. Detta attentat finns redan fast förankrad i den tidigare forskningen gällande 

händelseförloppet, attentatet finns med i denna uppsats men då med anledningen att 

undersöka hur man såg på attentatet från konsulatets perspektiv. Vidare har repeterande 

rapportering rörande enskilda händelser inte tagits med. Ett exempel på detta är att konsulatet 

kunde rapportera om hur motståndsrörelsen skickade ut upprop till allmänheten att fortsätta 

bedriva motståndet som tidigare. Efter den första rapporten kunde det inkomma 1–3 illegala 

tidningar som vidare vittnade om detta. De illegala tidningarna var inte bifogade med något 

handbrev och är därför inte representerade i denna uppsats då de endast verifierar konsulatets 

rapportering. Det material som används behandlar således motstånd i olika former. Det är 

exempelvis väpnat motstånd, passivt motstånd, motstånd från kyrkan och motstånd från 

universiteten. Illegala tidningar har använts, på grund av att mycket av rapporteringen är 

förankrat i den illegala pressen i form av bifogade bilagor. 

 
43 Fredriksson, Berndt. En institutionell historia: UD:s arkiv i ett arkivetnologiskt perspektiv. Arkiv, samhälle 
och forskning 2001:1. 2001. s 21–22.  
44 Romefors, Örjan. Utrikesförvaltningens källor 1520–2000. Stockholm. 2017. s 74–75. 
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1.5.2 Källkritik 
 

Materialet som behandlats i denna uppsats är rapporter som skickades från det svenska 

generalkonsulatet i Oslo till utrikesdepartementet i Stockholm. I sig själv är materialet 

tendensiöst och beroende. Den rapportering som skedde var tendensiöst i relation till vilken 

konsul som var tillförordnad och vad denne avsåg vara intressesant nog att rapportera. Allt 

som skickades var märkt förtroligt och var därför inte menat att delas med den yttersta 

allmänheten. Vidare framgår ytterligare problem med tendensen i materialet. Eftersom 

konsulatet existerade på nåd av den tyska ockupationsmakten rapporterades inget vidare 

tyskfientligt material. 

Materialet är vidare beroende då informationen som rapporteras från konsulatet till UD 

kommer från illegala tidningar, uppteckningar eller muntliga källor. Konsulatets rapportering 

är således en andrahands källa som i sin tur kan ha traderats eller baserats på rykten. Det går 

därför inte att anta att det som rapporterats är det som faktiskt skett, dock går flera av de 

centrala händelserna som rapporterades att verifiera i utomstående litteratur. Uppteckningar är 

exempelvis mer beroende då de baserats på muntliga redovisningar av händelseförlopp medan 

paroller inte är vidare beroende då de skickas ut till den yttersta allmänheten via illegala 

pressen. Det finns därför en rangordning inom materialet i frågan om vad som är mer pålitligt 

och vad som är mindre pålitligt. 

Allt detta torde sig vara problematiskt, men i frågan om hur motstånd tog sig uttryck utifrån 

konsulatets perspektiv är materialet högst användbart. De tendensiösa aspekterna är även av 

intresse för denna uppsats då det går att analysera varför dessa tendenser förekom. Det går 

inte att bortse de beroende problem som finns med källorna men dessa påverkar inte 

undersökningen i sig. Det blir snarare ett problem om syftet med uppsatsen var att redogöra 

för ockupationen och motstånd inom Norge utan att ha konsulatet som utgångsfaktor. 

Majoriteten av skrivelserna är handbrev. Ett handbrev är ett personligt brev med en avsedd 

mottagare, i detta fall inom utrikesdepartementet. Exempelvis är majoriteten av handbreven 

avsedda att skickas till utrikesminister Christian Günther eller annan personal som sedan 

skulle delge sig av informationen. I handbreven fanns det flertalet bifogade dokument. Dessa 

bifogade dokument var exempelvis illegala tidningar, uppteckningar över diverse nyheter och 

händelser men även redogörelser för vissa tidsperioder. Vidare i frågan om närhet i tid och 

rum är källmaterialet tillfredsställande, oftast sker rapporteringen några dagar efter 

händelserna skett samtidigt som de är nära i rum då rapporteringen sker på plats från 
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konsulatet i Oslo. Det olika händelser som konsulatet skickade rapporteringar kring 

nedtecknades ofta i nära anslutning till att det skedde. Vidare inkom rapporter till UD endast 

efter några dagar. Ingen vidare information hur dessa rapporteringar färdades rapporteras via 

materialet men som tidigare litteratur har pekat på fanns det olika kanaler för att föra 

informationen till Sverige. 

1.5.3 Metod 
 

Metoden för denna uppsats kategoriseras som en fallstudie. En fallstudie innebär att 

undersöka ett visst fall eller företeelse för att sedan kunna göra generaliseringar utifrån det 

undersökta området. Fallet i den här studien är det norska motståndet utifrån konsulatets 

rapportering. Det framkommer därför ett hermeneutiskt inslag som härstammar från de 

tolkande aspekter som naturligt förfaller vid en undersökning av primärt källmaterial.45 

Genom att använda fallstudie som metod tillägnas en djupare förståelse om det valda området 

samtidigt som det resultat som produceras utifrån källmaterialet ska kunna vara applicerbart i 

likande fall. Det är värt att nämna att i studier om social-historia är det svårt att producera 

generella ramverk för exempelvis ockupation och motstånd, men genom att använda sig av 

fallstudier går det att producera kontextbaserade ramverk som kan verka inom ramarna för 

liknande företeelser.46  

För att kunna analysera rapporteringen av motstånd som förekommer i källmaterialet används 

Orwards kategorisering av olika former av motstånd samt de tillskrivna innebörder dessa har. 

Genom att utgå från en modell om hur motstånd ter sig under ockupation går det att analysera 

och utröna kritiska aspekter inom rapporteringen från det valda studieobjektet. Genom att 

använda fallstudie som metod växer den kategorisering av motstånd som denna uppsats 

innehar naturligt fram. Genom att se motståndet från konsulatets perspektiv framstår tidigt 

givna sociala grupper som karaktäriserar motståndet.47 Grupperna som framkommer i 

materialet förefaller naturligt att undersöka då dessa är tongivande i rapporteringen. För att 

klargöra vad de olika grupperna innefattar för sorts människor kommer härmed en kort 

summering av grupperna. Först kommer distinktionen mellan civilmotstånd och 

motståndsrörelsen. Civilt motstånd är det motstånd som inte var organiserat av 

motståndsrörelsen och härstammade från de mer lokala samfunden. Inom denna kategori finns 

 
45 Fairburn, Miles. Social History: problems, strategies + methods. 1999. s 24–26. 
46 Flyvbjerg, Bent. Five Missunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry. Volym 12. nr 2. 
2006. s 221–224.  
47 Fairburn. 1999. s 25–26. 
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det kyrkliga motståndet och motståndet från lärarna och universitetet. Motståndsrörelsen 

innefattade det civilt organiserad och mer militant organiserade motståndet som härstammade 

från motståndsrörelsen. Det är motstånd som var organiserat utifrån en organisation med ett 

mer långtgående mål. 

Det kyrkliga motståndet var allt motstånd som kom från den ämbetslösa kyrkliga ledningen. 

Detta betyder att det var tidigare verksamma präster inom kyrkan som hade förlorat sitt 

ämbete vid Nasjonal Samlings övertagande av de kyrkliga institutionerna. De som var 

verksamma inom den fristående kyrkliga organisationen var alltså tidigare präster inom den 

norska kyrkan som inte fick stöd av regeringen. Dessa präster och människor fortsatte att 

verka med stöd av civilbefolkningen och kom således att utgöra en motvikt mot den kyrka 

som ockupanten gav stöd till. 

Motståndet från lärarna och universitet karaktäriserades av motstånd till de försök att nazifiera 

utbildningsverksamheten. Lärarna och universitetspersonalen använde sig av olika medel för 

att förmå sig att undgå den politik som Nasjonal Samling försökte implementera. Vidare 

innefattar även denna grupp de studenter som var verksamma vid universitetet. Studenterna 

utgjorde en stor del av det motstånd som rapporterades och stod också för de mer väpnade 

aktionerna enligt konsulatets rapportering. 

Det allmänt organiserade motståndet innefattar den verksamhet som Sivorg organiserade och 

bedrev. Sivorg var det organ inom motståndsrörelsen som stod för det civilt organiserade 

motståndet. Således innefattar denna kategori motstånd i stor organiserad karaktär utan 

våldsamma inslag. Sådana organiserade motståndsaktioner kunde exempelvis vara att trycka 

illegal media, sprida information och uppmana folket att sluta upp bakom olika teman. 

Den sista gruppen som undersöktes var det väpnade motståndet vilket innefattar Milorgs 

verksamhet. I denna del presenteras det väpnade motstånd som framkommer i rapporteringen. 

Exempelvis berörs aktioner, sabotage och våldsdåd som kan härledas till motståndsrörelsen. 

Kontinuerligt i rapporteringen framkommer begreppet hemmafronten. Hemmafronten 

utgjorde den samlade verksamhet som innefattade både Sivorg och Milorgs verksamhet. Det 

var ingen organisation per se då det inte fanns någon utpekad ledargestalt eller styrning men 

fungerade som ett samlingsbegrepp för Sivorg och Milorgs verksamheter. 

Vidare bearbetades materialet både tematiskt och kronologiskt. Tematiskt i den bemärkelsen 

att de grupper som framgår i källmaterialet behandlas separat och kronologiskt då materialet 

bearbetas enligt urvalet från början till slut.  
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2.0 Resultat 
 

Rapporteringen har delats upp enligt Orwards definition av civilt motstånd som innefattar 

passivt motstånd och motståndsrörelsen. Vidare har dessa uppdelningar två underkategorier 

som framkommit från källmaterialet.  

2.1. Passivt motstånd 
 

2.1.1. Kyrkliga motståndet 
 

Kontinuerliga uppteckningar kring ”kirkekampen” sändes från konsulatet och omfattar 

material som beskriver den kyrkliga striden inom Norge. Inledningsvis i rapporteringen 

beskrivs det hur biskopen Berggrav fått besök av statspolischefen Martinsen som presenterat 

fyra punkter han ville att biskop Berggrav skulle underskriva. De tre första punkterna 

accepterade Berggrav men den sista som innebar att han aldrig skulle framträda och tala 

offentligt signerades ej. Uppteckningen fortsatte med att flera pastorer blivit arresterade och 

antingen tvångsflyttade till Nordnorge eller placerats i arrest.48 Två dagar senare skickades 

ytterligare en uppteckning som bland annat beskrev hur en sockenpräst vägrat att acceptera att 

bli NS-präst och avsade sig sitt uppdrag. Vidare beskrivs det hur landets ungdomsskolor ska 

absorberas av NS fylkeskolor och att detta i sin tur kommer gå ut över de kristna skolorna.49 

Den 12 februari 1943 framkommer det att kyrkans ledning fått lovord från Terboven att 

inneha predikarfrihet så länge ingen politik blev inblandat. Kyrkan uttryckte missnöje då krav 

från NS och tyska regeringen framordats vilket sade att kyrkan måste predika negativt 

gentemot Sovjetunionen. Hallesby, högt uppsatt i den fristående kristna organisationen, ska ha 

nekat dessa krav och på så sätt skapat spänningar mellan den NS kontrollerade kyrkan och 

den fristående kyrkliga organisationen.50  

Den ekonomiska frågan för de fortsatt verksamma präster och biskopar inom den kyrkliga 

motståndsfronten berördes i ett handbrev som skickades 1 mars 1943. Avsändaren bad 

skribenter i Dagens Nyheter att inte nämna organiseringen av det ekonomiska bistånd som 

man inom Norge bedrev i hemlighet för att kunna låta de verksamma fortsätta kunna arbeta. 

Sedan ämbetsnedläggelsen erhöll de anställda vid de kyrkliga institutionerna ingen lön då de 

 
48 Uppteckning. 2 februari 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
49 Uppteckning. 4 februari 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
50 Uppteckning. 12 februari 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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vägrat att följa de riktlinjerna som presenterades. Avsändaren menade att det inte behövdes 

något ekonomiskt bistånd från Sverige då det räckte med det som samlades inom Norge. 

Genom att konsulatet rapporterade om förtrolig information som sedan nådde dagstidningarna 

skapades onödig uppmärksamhet. Man bad därför om mer diskret förmedlande av 

informationen i fortsättningen.51 

Den 16 mars skickades en uppteckning rörande nyheter från kyrkostriden. Det framkom att en 

tillsatt NS-präst handlat oriktigt. Vid en gudstjänst med NS-prästen kom inga av 

församlingsmedlemmarna och gudstjänsten ställdes därför in. När prästen fått namnen på 

medlemmarna som inte kom till gudstjänsten skickades dessa namn in till statspolisen som 

utfärdade varningar till dessa samt lojalitetskontrakt till kyrkan. I sin tur hade 14 medlemmar 

blivit skrämda av breven och undertecknat lojalitetsförklaringarna. Vidare hade församlingen 

haft ett möte efter dessa händelser och då hade de 14 personer som undertecknat 

lojalitetsförklaringen skickat in skrivelser till statspolisen där de officiellt drog tillbaka sina 

tidigare brev.52 Det skickades ännu ett handbrev med bifogad uppteckning av kyrkostriden 

daterat till samma datum som tidigare brev. Den nationella arbetsinsatsen som lanserades i 

februari för att införskaffa arbetskraft till tyska krigsapparaten kom att påverka kyrkan. 

Personer vars lojalitet inte låg hos NS hade blivit kallade att inställa sig i arbete och oftast 

långt bort från hemorten. I uppteckningen redogör man för hur oetiskt det var att skicka gamla 

präster på tvångsarbete och att allmänheten hade ansvaret att hjälpa dem som blivit 

tvångsutskrivna i den mån som var möjligt.53 

Som tidigare nämnt skedde ett hemligt insamlande för att bidra med ekonomiska medel till de 

präster vars ämbete nedlagts efter de vägrat ge sin lojalitet till Quislingregeringen. I ett 

handbrev den 25 mars 1943 framkom det att flertalet razzior och arresteringar skett för att 

lokalisera sympatisörer till den illegala kyrkliga organisationen. Vidare fanns information om 

att man planerade att flytta verksamheter till Nordnorge för att kunna undkomma NS-

regeringens aktioner.54 

Den 28 april skickades ett handbrev från konsulatet med bifogade uppteckningar rörande 

kyrkostriden. Med anledning av ett års jubiléet av ämbetsnedläggelsen från biskopar och 

präster manades folket att gå till kyrkan med skrivelser för att visa lojalitet för de som lagt ner 
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sina arbeten. Vidare bifogades två påskbudskap från präster. I dessa budskap förordade 

prästerna att folket inte skulle tappa modet i dessa dystra tider, att alla människor ska sukta 

efter det ideal gud förmedlade som de menade var att motsätta sig ockupationsmakten.55 

I relation till den nationella arbetsinsatsen skickade den tillfälliga kyrkoledningen en protest 

till Quisling som rapporterades genom konsulatet den 10 maj 1943. I protesten framgick det 

att domprosten som skulle hållit ett anförande vid en högmässa blivit hindrad av statspolisen 

eftersom denne var kritisk till arbetsinsatsen. Istället höll en kollega till domprosten 

anförandet och förde budskapet vidare. Det framgick att de lovord man fått från regeringen att 

arbetsinsatsen inte skulle komma att påverka kyrkan ej var sanna. Vidare gick arbetsinsatsen 

mot den kristna tron och att regeringen skulle se över sina tillämpningar då de gick i strid mot 

vad som lovats. Protesten avslutades med att landets prästers eget omdöme skulle stå för vad 

som predikades, inte regeringens politik.56 

Stundom framkom det i de bifogade uppteckningar redogörelser för de repressalier som 

ämbetslösa kyrkomännen utsattes för. Den 25 maj skickades ett handbrev som beskrev hur 

flertalet präster tagits till förhör men att dessa inte ska ha slutat i arresteringar. Detta anses ha 

skett i samband med att prästerna vägrat lyda de order som statspolisen skickat ut rörande 

utformandet av predikningar och gudstjänster. Det framgick att dessa förhör kan tydas som ett 

hot mot prästerna om vad som väntar om de inte ställer sig i linje med vad statspolisen 

förmedlar. Fortsättningsvis menade man att arresteringarna av de framträdande personerna 

inom kyrkans organisation, Hallesby och Ludvig Hope, inhyste djup sorg hos allmänheten i 

Norge och att opinionen blev allt härsknare. Som reaktion hade kyrkans samråd med 

Quislingregeringen upplöst och förväntades inte åter träda i bruk förens dessa två blivit 

frigivna.57 

Inom samma tema angående arresteringar rapporterade konsulatet den 1 juni 1943 att 

domprosten Hygen blev arresterad i samband med att han omnämndes som en nyckelfigur i 

samordningen av präster utan ämbeten i Svenska Dagbladet. Vidare framkommer det att 

domprosten Fjellbu förvisades till Andenes i Lofoten. Fjellbu hade blivit ertappad med viktig 

information om det kyrkliga motståndet, som detaljerade upplysningar om kyrkans motstånd 
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och sätet för dess genomförande. Konsulatet bads därför att överlåta denna information till 

ärkebiskopen och inte delge den med tidningarna.58 

Norsk polis och tyska officerare försökte efter häktningen av Hallesby och Hope förhöra 

präster som lagt ner sitt ämbete. Detta för att ta reda på vilka ledarna var inom den illegala 

kyrkliga organisationen. Där hänvisade de förhörda prästerna till att de inte hade någon avsikt 

att uppge vilka som agerade som ledare.59 Samtidigt som förhören mot de ämbetslösa 

prästerna intensifierades kom allt fler bli arresterade. Ett exempel är pastor Knut Andersen 

som enligt konsulatets rapportering den 3 augusti 1943 arresterades och åtalades för 

delaktighet i spridning av illegala tidningar. Det som verkar märkligt enligt handbrevet är att 

domen endast uppges vara en bot på 4000 kr till ockupanten och inte internering i arbetsläger 

vilket var det normala straffet.60 

Det var länge ett uppehåll i rapporteringen om kyrkostriden till följd av utvecklingarna inom 

universitetstriden. Den 17 januari 1944 skickades ett handbrev med bifogad uppteckning som 

beskrev hur diverse präster likt tidigare blivit arresterade för att de vägrat följa order. Vidare 

vädjade en sockenpräst i ett brev till Quisling att stoppa förföljelsen av kyrkans män. De 

delade åsikter som rådde mellan den ämbetslösa kåren och NS-kyrkan skapade bara onödigt 

lidande menade prästen.61 

Med anledning av fyraårs dagen för ockupationen och tvåårs dagen för kyrkostriden skickades 

riktlinjer ut till de ämbetslösa prästerna. Prästerna skulle föra parallellen mellan Jesus 

återuppståndelse och den norska frihetskampen. Efter en längre tystnad från den ämbetslösa 

kyrkoledningen framkom påbud att föra talan för ockupationens fortsatta motstånd. Likt 

tidigare förespråkades det andliga motståndet.62 

Det motstånd som framkommer ur rapporteringen angående kyrkostriden karaktäriseras av 

kampen mellan NS-departementet och den fristående kyrkliga organisationen. NS-

departementet försökte kontinuerligt undergräva den fristående kyrkliga organisationen 

genom att försöka förhindra sammanträden och förflytta illojala präster och personer som 

verkade inom kyrkan. De uppmaningar om motstånd som bifogades i diverse uppteckningar 

hade en passiv inställning, där vägran och solidaritet var de viktigaste komponenterna i 
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motståndet. I linje med tidigare forskning karaktäriserades det andliga motståndet av 

passivitet samtidigt som försiktigheten är genomsyrande.63 Rörande de tendenser 

rapporteringen visar kan slutsatsen dras att ingen vidare inställning till kyrkans arbete 

förmedlas via rapporteringen. Det handlar istället om missnöjet från den fristående kyrkliga 

organisationen rörande den svenska pressens hantering av ämnet. Majoriteten av det 

rapporterade materialet var uppteckningar vilket som tidigare diskuterats kan vara 

problematiskt då det är en högst beroende källa. Det går därför rimligtvis att anta att 

konsulatet värderade informationen om utvecklingen inom den kyrkliga kampen eftersom 

dessa uppteckningar kontinuerligt bifogades. 

2.1.2. Motståndet från lärarna och universitetet 
 

Den 6 februari 1943 skickade konsulatet ett handbrev angående en intervju med Quisling. Det 

rapporterades att det rådde lugn i skolan men att Quisling hade många åsikter kring den 

politiska uppfattningen bland lärarna. De följde inte i samma linje som bönderna och fiskarna 

som i allt större anslutning hade anslutit sig till NS.64 Vidare den 20 februari skickades en 

uppteckning från konsulatet vid namn ”ny skolestrid”. Dokumentet beskrev hur lärarkåren 

motsatte sig den censur som NS undervisningsråd infört gällande innehållet av 

undervisningen. Lärarkåren menade att detta gick mot Norges grundlag och att de således inte 

kunde ställa sig bakom beslutet. Vidare var man kritisk till införandet av fullständiga examina 

vilket man menade inte stod i korrelation till den undervisningstid som eleverna faktiskt hade. 

Det framgår att man var ytterst kritisk till NS försök att godkänna fler examen än tidigare som 

gynnades av partitillhörighet.65 

Enligt ett handbrev den 3 mars 1943 ska studenterna vid Oslo universitet skickat 2450 

skriftliga protester rörande den nationella arbetsinsatsen. Antalet studenter vid universitetet 

uppgavs vara cirka 3000. Statspolisen beslagtog dessa skrivelser och som reaktion ska 

studentsambandets ledare kontorschef Kramer anslagit ett plakat i aulan som uppmanade 

studenterna till vidare protester. Plakatet var uppsatt endast tre dagar och beklagades som en 

bagatell vid vidare förhör. Dessutom ska fem studenter blivit arresterade under samma dag 

som plakatet plockats bort.66 
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Lärare arbetade aktivt mot de tyska försöken att nazifiera den norska skolan. I en uppteckning 

som skickades från konsulatet den 9 juni 1943 rörande skolfronten skickades direktiv från 

skolledningen till lärarna att vara varsamma på ett väntat försök att påtvinga gymnasierna 

nazistiska läroböcker i tyska. Vidare beskrevs det hur en högt uppsatt NS-man, minister 

Riisnes, hade önskan att hålla ett föredrag vid Haugesunds skola men att rektor och elever 

brukade alla medel för att detta inte skulle realiseras. Rektorn hänvisade till att det krävdes 

godkännande från högre instans innan något föredrag kunde förekomma, när väl Riisnes fått 

godkännande av högre instans så meddelade rektorn lärarna som i sin tur uppmanade eleverna 

att gå hem för dagen. Riisnes med ackompanjerande NS-män försökte låsa inne eleverna i 

skolan men majoriteten hann antingen ut innan dörrarna låstes eller så hoppade de från 

fönsterna. Flera lärare blev som konsekvens arresterade och anklagades för att medverka till 

spridning av bolsjevistisk verksamhet och måste därför tillintetgöras.67 I en uppteckning från 

5 juli framgår det att några lektorer och studenter vid universitetet blivit arresterade och 

torterade då statspolisen funnit att de bedrivit illegal verksamhet med såväl tidningar som 

vapenövningar. När dessa väl blivit satta på fri fot ska de enligt uppgift flytt till Sverige.68 

Kommentarer kring nazifiering av universitetet framkom i en uppteckning daterad 16 

september 1943. Reaktionerna från studenter och universitetslärare var hårda och NS svarade 

genom att arrestera flertalet av dem som protesterat mot nazifieringsförsöken. Därefter ska 

majoriteten blivit frisläppta och hållningen till nazifiering var fortsatt bittert. Fakulteternas 

ståndpunkt efter försöket var att som tidigare skulle ansvaret för att anta studenter ligga hos 

fakulteten och inte regeringen. Vidare skulle förslaget om att förbjuda undervisning som var 

kritisk mot nazismen avfärdas eftersom universitetet skulle inneha ett samhällsfrämjande 

arbete. Ett intellektuellt forum där diskussion var förbjudet var inte ett intellektuellt forum 

menade fakultetsledningen.69 

De sex dekanerna för de olika fakulteten på universitetet ska inkallats till möte med kyrko- 

och utbildningsminister Skancke. Vid mötet försökte ministern presentera ett förslag som 

innebar förbud och straff för de som strejkade och saboterade inom universitetet. Dekanerna 

hänvisade sitt svar till de tidigare utskick som universitetsledningen formulerat, vilket innebar 

vägran till dessa villkor. För att föra diskussionen vidare och avbryta den strejk som varat 

under en längre tid på universitetet presenterade Skancke förslaget att låta dekanerna själva 
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tillsätta en kommitté som skulle se över och komma fram till ett nytt reglemente. Detta förslag 

accepterades av dekanerna.70 

En överenskommelse kom aldrig och som följd blev ett antal professorer och andra lärare 

arresterade. Diskussionen som följde var således om man skulle lägga ned undervisningen i 

protest. Problemet lärarna stod inför var att detta kunde anses vara sabotage och då riskerades 

gisslan att bli arkebuserad. Istället fanns förhoppningar att regeringen skulle stänga ned 

universiteten och således utgöra en god propagandabas för universitetet. Reseförbud hade 

införts för professorer och studenter för att kunna tvångskommendera dessa till arbete.71 

Kommittén förde fram ytterligare krav till undervisningsministern och rikskommisarie 

Terboven, dessa krav följde samma linje som tidigare att det skulle vara meriterna från de 

sökande studenterna som skulle vara avgörande vid antagning. Vidare hade önskemål 

framförts att införa slumpmässig lottning vid lägen då två studenter med samma meriter 

tävlade om en ensam plats. Kommittén förväntades få svar snabbt och cirkulär från 

studenterna skickades ut där man proklamerade att universitetstriden var vunnen.72 

Rikskommissarien ska ha godtagit kommitténs förslag men utbildningsminister Skancke 

vägrade låta förslaget fullföljas. Dekanerna lät därför meddela att förslaget i vilket fall skulle 

genomdrivas och ett upprop från studenterna skickades ut där man proklamerade att 

professorerna hade deras fulla stöd. Det förväntade resultatet av att vägra 

utbildningsministerns order var arresteringar och i värsta fall internering vid arbetsläger. 

Universitetet utfärdade en officiell vädjan till myndigheterna, samtidigt informerades 

studenterna om att vid en eventuell konfliktupptrappning borde de antaga ett fritt 

ståndpunktstagande. Vidare uppdagades planer om att vid eventuellt nazistiskt övertagande av 

universitetet skulle alla studenter lägga ned sina utbildningar då universitetet inte längre 

kunde ses som en fri forsknings- och undervisningsanstalt.73 

Den 28 november vittnade rapporteringen om en brand i universitets aula. Till följd av detta 

arresterades 30 professorer och andra lärare samt över 2,200 studenter. Studenterna beskylldes 

för att under hela ockupationstiden uppträtt som en motståndsgrupp mot ockupanten. På 

ockupantens nåd hade studenterna fått fortsätta verka och att detta hade svarats genom en 

upptrappning av den illegala verksamheten. Allt detta menade man kulminerade i 
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mordbranden i Aulan. Som straff skulle alla studenter, förutom de kvinnliga och lojala, 

överföras till ett särskilt läger i Tyskland. Det som framhålls av konsulatet var att branden 

anlades av regeringen själva för att kunna straffa studenterna och professorerna som vägrade 

lyda order. Till följd av arresteringar av studenter och professorer stängdes universitet ned 

tills vidare.74 Paroller framkom strax efter händelserna där studenterna som fortfarande var på 

fri fot uppmanades att ta sig över till Sverige. Myndigheterna hade tidigare gått ut med 

information om att studenterna flydde landet skulle deras familj och släkt lida av 

konsekvenserna. I parollerna pläderades för att detta var rena lögner och att studenterna till 

varje pris skulle ta sig till Sverige.75 

Uppgifter om att ärendet angående studenterna flyttats från Terboven till högsta instansen i 

Berlin skickades från konsulatet den 9 december 1943. Enligt uppgift ska antalet studenter 

som var ämnade att skickas till Tyskland varit mindre än tidigare trott. Endast de som pekades 

ut som kommunister avsågs skickas till Tyskland. Vidare ska endast 291 studenter 

transporterats från Norge och de resterande studenternas öde fortfarande var oklart.76 

Rapporteringen fortsatte vidare med att de studenter som blev kvar i Norge skulle antingen 

släppas fri eller skickas till arbetarläger beroende på förhör för att avgöra om de var 

kommunister eller inte. Vid ett sådant förhör frågades studenter om de ansåg sig vara goda 

medborgare, vilken inställning de hade till Tyskland, vilken utgång de önskade i kriget och 

hur de skulle förhålla sig vid en allierad invasion. Studenterna hade innan förhören blivit 

lovordade att de var ämnade att släppas fria till jul och uppmanades därför att prata fritt. Flera 

av dessa förhörda studenter förklarade öppet att de önskade brittisk seger och tänkte sig med 

alla medel hjälpa de allierade vid en invasion. En student hade uttryckligen berättat att han 

avsåg att delta i sabotagehandlingar mot ockupationsmakten så fort han blivit fri. Det 

framgick att framtiden för de som uttryckte sig så barskt inte såg ljus ut. Svaren från förhören 

skulle i sin tur lämnas till rikskommissarien som skulle fatta beslutet om deras öden.77 Vidare 

uppmaningar till de studenter som lyckas undkomma arrestering skickades ut genom illegala 

upprop. Det som förordades var att ta sig till Sverige och ignorera de hot om repressalier mot 

familj och släkt. I Sverige skulle studenterna få utbildning i vapenhantering och 

underrättelsetjänst.78 
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NS-undervisningsdepartement ville åter öppna universitetet under våren 1944. Konsulatet 

rapporterade att Quislingregeringen planerade att låta studenterna återgå till universitetet och 

erhålla examina under våren och att undervisningen skulle upptas åter under hösten. 

Hemmafronten motsatte sig detta i den illegala pressen och menade att universitetet skulle 

fortsätta vara stängt så länge ockupationen varade.79 

Motståndet från lärarna och universitetet var till en början tämligen milt och rapporterades 

inget vidare. Det som framkom är att lärarna motsatte sig nazifieringsförsöken av skolan och 

den censur som implementerades vid ockupationsstart. I och med att universitetet blev 

föremål för nazifiering kom även rapporteringen att öka markant om ämnet. Studenterna 

gjorde mer och våldsammare motstånd mot ockupant- och NS-politiken. Inledningsvis av 

rapporteringen karaktäriserades motståndet av en passivare inställning men även detta kom att 

skifta när en större del av universitetet kom att bli påverkad av nazisterna. Orward beskriver 

att motståndet under ockupation har delvis syftet att göra det omöjligt för ockupanten att få 

politisk kontroll. Detta realiseras därmed i rapporteringen där befolkningen vägrar låta 

ockupanten få kontroll över universitetet och skolan.80 Vidare kan man även se att frågan om 

universitetet och skolan var intressant för konsulatet och UD då rapporteringen i och med att 

konflikten upptrappades ökade. De värderingar som framkommer från konsulatets sida 

handlar främst om hur studenter uttryckte sig vid förhör och vilka konsekvenserna skulle bli 

för dessa senare. Det finns upplysningar i rapporteringen om att majoriteten av studenterna 

stod i linje med den militanta delen av motståndsrörelsen och att framtidsutsikterna därmed 

inte var så goda. Följande citat visa på detta: 

Sedan någon tid har studenterna i Stavern underkastats individuella förhör […] 

därvid framställt frågor av rätt så provocerande natur. Han hade b.la. frågat, om 

vederbörande ansåg sig som god jössing, vad han ansåg om Tyskland, om han 

önskade bolsjevikseger eller en tysk eller en brittisk seger […] Flera studenter, som 

av Dr Ohm förletts ”at snakke åpent” och vilka förlitat sig på uppgiften att alla 

studenterna skulle frigivas till julen, hade ”kjekket sig” och svarat, att de önskade 

en brittisk seger och ämnade med alla medel franctieurer hjälpa allierade vid en 

invasion. En student hade förklarat sig ämna delta i sabotagehandlingar är han blev 

fri. Balck har förklarat, att den sistnämnde studentens sak är hopplös.81 
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2.2. Motståndsrörelsen 
 

2.2.1 Det allmänt organiserade motståndet 
 

Den 11 februari bifogades från konsulatet en upplaga av fri fagbegevelse,82 utgiven 6 februari, 

som uppmanade det norska folket att vara beredd på en arbetskraftsmobilisering från tyskt 

håll. Orsaken angavs vara att man fått in uppgifter om att Tyskland led av arbetskraftsbrist 

och således skulle utländska arbetare tvingas in i arbete för att fylla det tomrummet.83 

Sivorg skickade stundom ut upprop till befolkningen genom de illegala tidningarna. Ett sådant 

framkommer i rapporteringen den 19 februari 1943 och var riktat till kommunala tjänstemän 

och föräldrar med barn i ungdomstjänst. Uppropet påbörjades med en rad påbud till de 

kommunala tjänstemännen. Den första punkten var att de skulle vägra att ta mot möten med 

NS-medlemmar och NS sympatisörer. Detta för att stanna av den propaganda som spreds 

under möten med sådana personer. Den andra punkten var att implementera skärpta blockader 

gentemot NS. Dessa blockader innebar att de kommunala tjänstemännen inte skulle verka för 

att försöka göra karriärmässiga framsteg inom statsapparaten som var infekterad av partiet. 

Snarare skulle arbetet ske i den mån att man fortfarande erhöll arbete men inte ansågs vara 

duglig nog att avancera. På så sätt menade Sivorg att arbetet som NS försökte bedriva 

stannades av när de inte kunde utveckla statsapparaten. Uppropet till föräldrarna syftade till 

att förmå dem att sabotera de ungdomstjänster som organiserades av NS, man uppmanade till 

att inte låta ungdomarna påverkas av den indoktrinering som skedde. Uppropet menade vidare 

att NS och Hirden84 inte hade befogenhet att arrestera och därför borde man som förälder inte 

sända sitt barn till dessa ungdomstjänster. Genom en enhällig vägran skulle budskapet om en 

enad front förmedlas.85 

Med anledning av proklamationen av införandet av nationell arbetsinsats från 

Quislingregeringen skickades ett handbrev den 3 mars 1943 som rapporterade om 

diskussioner inom motståndsrörelsen att försöka sabotera insatsen. De strategier som 

förmedlades var att antingen sabotera registreringen av arbetsinsatsen eller acceptera villkoren 

men att göra minsta möjliga arbete för att sakta ner insatsen. Därefter bad man den svenska 

regeringen att neka Tyskland transport av norsk arbetskraft genom Sverige med hänvisningar 

 
82 Illegal tidning. 
83 Handbrev. 11 februari 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
84 Kampgrupp som var en del av NS. 
85 Handbrev. 19 februari 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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till att det inte var vad som blev överenskommet vid tidigare diskussioner om 

transitionsärenden.86 

Vidare sändes ett upprop till norska ungdomar med i ett handbrev utan datum men troligen 

daterat till inledningen av mars. Uppropet anspelade på den nationella arbetsinsatsen och 

uppmanade ungdomarna att vägra resa ut ur landet. Man menade att arbetsinsatsen var ett sätt 

att hjälpa Tyskland i kriget och för att nå självständighet skulle detta förhindras. Genom att 

vägra resa ut ur landet, vid behov gömma sig och vid värsta fall fly landet så kunde man 

underminera Tysklands auktoritet. Den enda kampen som borde ske skulle vara kampen för 

det egna fria Norge. Uppropet avslutades med en vädjan om ekonomiska bidrag för att kunna 

fortsätta publiceringen av liknade material och man uppmanade även att sprida uppropet 

vidare till trovärdiga sympatisörer.87 

Den 16 mars 1943 skickades ett handbrev med bifogat dokument från Konsulatet rörande 

hemmafrontens våroffensiv i Norge. Dokumentet ska gått ut till allmänheten i Norge och 

sände budskapet att kampen mot Tyskland skulle vidgas och skärpas. Stunden var kommen 

för att realisera det alla norska patrioter hade känt men hållit inom sig. De tre budorden som 

varje frihetskämpe skulle leva efter var aktivitet, disciplin och enighet. Detta skulle förmedlas 

via symboler till alla människor inom Norge och dessa symboler var tre pilar tätt inpå 

varandra.88 

I samband med att den nationella arbetsinsatsen började realiseras i april 1943 skickades ett 

handbrev från konsulatet daterat 15 april 1943. I detta handbrev fanns ett bifogat exemplar av 

fri fagbegevelse som uppmanade alla norrmän som stod inför tvångsutskrivningen att motsätta 

sig detta beslut. Genom motstånd, protest och sabotage kunde man undgå att delta i 

upprustningen av den tyska krigsmakten. I värsta fall skulle man rymma landet enligt 

tidningen, då alla medel skulle brukas för att inte stödja Tyskland. Tidningen befarade att om 

tvångsutskrivningarna helt realiserades kunde motståndsgrupperna helt komma att upplösas. 

Därför uppmanades ledande gestalter inom motståndsrörelsen att helt gömma sig.89 

I ett handbrev den 30 april 1943 ombedes mottagaren att skicka med en hälsning till 

kyrkoherden Oskar Krook. I denna hälsning vädjade representanter från den norska kyrkan 

vars ämbete lagts ned att mer hjälp måste komma från Sverige. Det framkom i brevet att 

 
86 Handbrev. 3 mars 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet.  
87 Handbrev. Mars 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet.  
88 Handbrev.  16 mars 1943. HP 183. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
89 Handbrev. 15 april 1943. HP 183. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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inställningen mot Sverige blev allt härsknare då norrmännen inte ansåg att Sverige inte gjorde 

tillräckligt för att stödja frihetskampen. Man menade att mer medel och en vänligare 

inställning till det norska frihetssträvandet var viktigt och borde ske inom en snar framtid.90 

För att organisera en arbetsnedläggelse som protest mot Quislingregeringen behövdes 

information om exempelvis arbetarnas villkor och löner. I ett handbrev den 15 maj 1943 

rapporterade konsulatet om Norges nyordnade industriförbund vädjan till Norges 

industriarbetare att skicka in och beskriva sina arbetsvillkor. Detta för att kunna organisera en 

total arbetsnedläggelse.91 

Ett upprop bifogades i rapporteringen den 26 maj 1943 där fokuset låg på föräldrar till unga 

flickor. Man vädjade till föräldrarna att vägra låta sina döttrar inställa sig till arbetstjänsten. 

Vidare förmedlades det att en absolut fast hållning till detta krävdes av samtliga föräldrar då 

protesten annars skulle förlora sin verkan, fängelse och arresteringar var temporärt men att 

indoktrinera ens barn i nazistisk propaganda var bestående. Man bad föräldrarna därför att ta 

de straff man tilldelades och att till varje pris skydda sitt barn.92 

Rapporteringen fortsatte vidare med att Quislingregeringen försökte i maj 1943 ta kontroll 

över några av Oslos största affärsföretag i syfte att skapa en nyordning i näringslivet och 

lösgöra arbetskraft till den nationella arbetsinsatsen. Detta motsatte sig företagen vilket 

resulterade i häktningar av ägarna och nedstängning av lokaler. I samma meddelande 

bifogades en paroll som uppmanade alla som berördes av arbetsinsatsen att sabotera och vägra 

inställa sig, även om det rörde sig om lantbruk och skogsbruk som tidigare ansätts vara för 

landets bästa av motståndsrörelsen.93 Redan dagen efter skickades ett handbrev som beskrev 

hur parollen hade skapat meningsskiljaktigheter inom motståndsrörelsen då vissa befarade att 

de tyska repressalier skulle bli ödesdigra om hela befolkningen vägrade. Man hävdade att 

tyska krigsmakten kunde förklara arbetsvägran som en fientlig krigshandling och agera 

därefter. Medan andra inom motståndsrörelsen menade att det var fruktlöst om inte alla 

motsatte sig arbetsinsatsen. En schism uppstod inom motståndsrörelsen men det tycks verka 

att den högsta ledningen fick övertaget i frågan. Det framgår dock inte vad den högsta 

ledningen förespråkade.94 Den 29 juni uppskattade man från konsulatet att cirka 80–90% av 

de som blivit kallade till arbete inom den nationella arbetsinsatsen inte infunnit sig. Samtidigt 

 
90 Handbrev. 30 april 1943. HP 183. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
91 Handbrev. 15 maj 1943. HP 183. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
92 Handbrev. 26 maj 1943. HP 183. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
93 Handbrev. 3 juni 1943. HP 184. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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framkom det att orsaken kunde hänvisas till den bristfälliga planering som NS-myndigheterna 

hade genomfört innan arbetsinsatsen skulle realiseras och de otydliga direktiv från tyskt 

håll.95 

I ett hemligt cirkulär bifogat i ett handbrev daterat 16 juli 1943 framkom det uppmaningar till 

Norges näringsidkare att inte samarbeta med det nyligen upprättade näringsförbundet. 

Näringsförbundet var tätt sammanlänkat med den nazifiering som NS försökte genomdriva. 

Vidare framfördes det att tiden var kommen för näringslivet att ta ett aktivt ställningstagande 

för hemmafronten.96 

Även delar av poliskåren i Oslo var aktiva inom det organiserade motståndet. I ett handbrev 

18 augusti 1943 rapporterade konsulatet att poliser utfärdat anonyma varningar till personer 

som väntades arresteras. Personerna som skulle bli arresterade kunde i sin tur gömma sig. 

Försök att skrämma poliskåren till att lyda Quislingregeringen genomfördes. Exempelvis 

arresterades och förhördes polismästare Gunnar Eilisfen för att ha vägrat arresterat ett antal 

norska kvinnor som vägrat inställa sig till arbete i arbetsinsatsen. Förhöret ska ha ägt rum i en 

hastigt upprättad specialdomstol bestående av tre framstående norska nazister där Eilisfen 

dömdes till döden. Det framkom även att detta straff väntade de polismän som trotsade eller 

saboterade order.97 

För att kunna organisera sig och sprida information till olika delar av det allmänt organiserade 

motståndet användes illegala radiosändare. Dessa var tvungen att flyttas runt och förvaras hos 

sympatisörer till motståndsmännen då det var för riskfyllt att ha dem alla på samma ställe. 

Den 30 augusti 1943 skickades ett handbrev rapporterar om en tysk militärinsats för att 

lokalisera de ansvariga för radiosändningarna. 14 personer ska i juli månad blivit arresterade 

och ställda i krigsrätt. 11 av dessa dömdes till döden för verksamhet för fientlig makt och för 

att de härbärgade agenter. Den 18 augusti genomfördes dödsdomarna genom arkebusering.98 

Med anledning av händelserna i Danmark där arbetare gjort individuellt motstånd mot tyska 

förmän uppmanade Fri fagbegevelse arbetarna i Norge fortsätta hålla det passiva motståndets 

linje. Konsulatet rapporterade att tidningen menade att tiden för ett organiserat motstånd 

skulle komma inom kort och att man fortsättningsvis skulle visa tålamod.99 

 
95 Handbrev. 29 juni 1943. HP 184. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
96 Handbrev.  16 juli 1943. HP 184. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
97 Handbrev. 18 augusti 1943. HP 184. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
98 Handbrev. 30 augusti 1943. HP 185. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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Konsulatet rapporterade vidare att befolkningen i Norge allt längre tiden gick svetsades 

samman till en enad front mot både ockupationsmakten och NS. Detta går enligt 

rapporteringen att förklara utifrån den nationella arbetsinsatsen som sedan februari inneburit 

ett fiasko för NS. Målet var att utskriva 35 000 arbetare redan i september men siffran låg vid 

tiden för handbrevet närmare 25 000. Sabotaget genomsyrade folkets inställning till 

arbetsinsatsen och skapade således en anda av gemenskap. Arbetsinsatsen hade som mål att 

verka för att hjälpa både den norska ekonomin och den tyska krigsmakten. Detta för att 

imponera på ockupationsmakten, vilket kom att få motsatt effekt då den tyska inställningen 

till NS blev allt sämre.100 

Förfalskade upprop från ockupationsmakten var ett sätt att förmå allt fler människor att 

ansluta sig till motståndsrörelsen. Den 16 september rapporterade konsulatet i ett handbrev att 

ett sådant upprop varit anslaget de senaste nätterna. Till följd av detta spärrades visa 

stadsdelar av och ett antal razzior genomfördes för att hitta tryckeriet där uppropet tryckts. 

Uppropet ska ha anspelat på att Hitler var far åt alla norrmän och därför måste alla norska 

medborgare lyda order från honom utan att ifrågasätta.101 

Den allmänna opinionen av NS var i början av 1944 sämre än någonsin. Konsulatet 

rapporterade att alla NS-inrättningar var hårt bojkottade av större delen av den norska 

befolkningen. Även de stödorganisationer som skulle hjälpa offer som blivit lidande av 

attentat från de allierade och motståndsrörelsen blev inte anlitade av allmänheten.102 Dock 

kom det totala bojkottandet att skapa meningsskiljaktigheter inom hemmafronten. Detta på 

grund av att lagmän nekat att fortsätta på sina poster efter förfrågan från Quislingregeringen 

och att dessa blivit ersatta av NS-män. Dessa nyinsatta NS-lojalister ska i sin tur utnämnt flera 

lekmän som delat deras politiska uppfattning. Diskussionen som följde var således om man i 

vissa fall skulle acceptera Quislingregeringens förfrågningar då det kunde hjälpa den breda 

allmänheten i Norge.103 

I ett handbrev med bifogad uppteckning av föregående år rapporterade konsulatet att man 

inom hemmafronten uppfattade att rörelsen växte sig starkare och starkare. Man befarade att 

1944 var slutet för kriget och motståndet skulle fortsätta i samma linje som tidigare. Vidare 

beklagade man de som blivit martyrer i idrotts-, lärar- och kyrkofronten men att dessa gjort 

 
100 Politisk rapport. 7 september 1943. HP 185. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet.  
101 Handbrev. 16 september 1943. HP 185. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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det mest patriotiska arbetet och att det är de man kunde tacka för utvecklingen av 

händelseförloppet.104 De som varit verksamma inom den underjordiska rörelsen uppmanades 

dock att vidta försiktighetsåtgärder. Försiktighetsdirektiven som utfärdades menade att man i 

motståndssammanhang inte skulle bruka sitt riktiga namn, man skulle inte använda telefon när 

man skötte motståndsärenden och man skulle under inga omständigheter prata om motståndet 

högt.105 

Konsulatet rapporterade om en aktion mot den illegala pressen ska ha genomförts av den 

tyska säkerhetspolisen under februari månad 1944. I relation till detta lamslogs stora delar av 

den underjordiska underrättelsetjänsten. Rekonstruktionsarbetet började snabbt men det 

befarades ta tid innan underrättelseorganet för hemmafronten vore sig likt igen. Vidare 

uppdagades en konflikt mellan den kommunistiska fraktionen och hemmafrontens ledning. Ett 

flygblad vittnade om att kommunisterna försökte undergräva hemmafrontens auktoritet och 

störa det passiva motståndets linje. Detta förklarades utifrån att man trodde att kommunisterna 

sökte att ta över makten vid ockupationens slut.106 Detta dementerades dock i en illegal 

tidning som överlevde aktionen mot pressen vid namn Norge fritt. Där skrivs det att 

flygbladet var nazistisk propaganda för att försöka splittra motståndsrörelsen i dess mest 

sårbara stund. Vidare fastslogs det att i kampen för Norge fanns det inte någon oenighet och 

att ingen skillnad gjordes mellan arbetare och så kallade borgerliga.107 

Att nazisterna fabricerade propaganda var den allmänna vedertagna inställningen men en 

splittring inom motståndsrörelsen hade verkligen skett. Enligt ett handbrev skickat från 

konsulatet den 4 mars 1944 beskrivs det hur två kommunistiska ledare kommit tillbaka från 

Sverige och var försedda med stora resurser. Dessa resurser användes för att iscensätta aktivt 

motstånd i form av sabotage och sprängdåd. Man befarade från konsulatet att en ny linje av 

motstånd var att vänta.108 

Farhågorna för en mobilisering av den norska ungdomen växte sig allt starkare desto längre 

tiden gick från att ryktet framkom. Konsulatet rapporterade om att alla försök att registrera 

ungdomarna bojkottades med stöd från hemmafronten. Den nationella arbetsinsatsen var 

alltjämt ett fiasko efter det utbredda sabotaget och det passiva motståndet. Dock levde något 

som kallades för arbetstjänsten kvar vilket innebar en kortare tids arbete som garanterat 
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innebar arbete inom Norge och inte innefattade militärt arbete. Det var nu arbetstjänsten som 

blev föremål för sabotagen då man befarade att det var via denna man registrerade och inskrev 

den norska ungdomen. Därför utfärdades direktiv från hemmafronten som uppmanade till 

strejk mot arbetstjänsten vilket innebar att man inte skulle anmäla sig till registrering och 

inställa sig till mönstring.109 

Strejkparollerna som utfärdades av motståndsrörelsen fick stort genomslag. Den 28 mars 1944 

rapporterade konsulatet i ett handbrev att läkarna vägrade betala licensavgift. Advokaterna 

vägrade ge ut uppgifter om sina anställda. Industrierna vägrade betala kontingent till 

nazistiska organisationer och industrimännen vägrade återta sina befattningar i de nyordnade 

branschorganisationerna. Advokaterna hotades speciellt för att försöka förmå dem att lyda de 

direktiv som skickats ut. Exempelvis hotade NS-myndigheterna med att dra in advokaternas 

tillstånd och då svarade advokaterna med att om så var fallet skulle de skicka in sina 

legitimationer vilket gjorde att de inte fick fortsätta arbeta. Detta hade varit mycket besvärligt 

för affärslivet och myndigheterna så därför befarades det att hoten från myndigheterna inte 

skulle komma att realiseras.110 

Fortsatta uppmaningar om att sabotera arbete som skulle kunna gynna tyskarna genomsyrade 

den illegala pressen. Konsulatet rapporterade om artiklar som pläderade för långsamt arbete, 

missförståelse vid instruktioner med mening och fusk utan att bli påkommen. Det passiva 

motståndet skulle trappas upp så länge det gick att undvika repressalier.111 För att försöka 

förmå människor att registrera sig till arbetsmobiliseringen sattes ett slutdatum för 

registreringen. Hade man inte registrerat sig före 1 juni 1944 så skulle man straffas. Inga 

repressalier rapporterades framkommit vid 1 juni och därför uppdagades paroller om fortsatt 

protest och vägran att inställa sig till mobiliseringen.112 

Rapporteringen av det allmänt organiserade motståndet var konstant genom hela 

undersökningsperioden. Arbetskraftsmobiliseringen var det som diskuterades mest och även 

den verksamhet som enligt rapporteringen man försökte göra mest och hårdast motstånd mot. 

Förhindrandet av arbetskraftsmobiliseringen skulle ske till varje pris, där martyrer naturligt 

skulle framkomma. Nedläggelse av arbete och vägran till inskrivning var sätt att realisera 

detta. Riste och Nøkleby skriver att Norges geografiska läge gjorde det möjligt att organisera 
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och bedriva motståndsaktioner i den grad som skedde. Rapporteringen om det allmänt 

organiserade motståndet var fast förankrad i den illegala pressen. Den illegala 

informationskanalen gjorde det möjligt på bred skala att bedriva motståndsverksamhet av 

denna grad. När de illegala pressarna blev nedslagna kom även motståndet att lida av detta. På 

grund av det geografiska läget kunde tyskarna inte slå ut alla illegala kommunikationer vilket 

gjorde att motståndet kunde leva vidare.113 Inledningsvis i rapporteringen beskrivs den norska 

fronten som sammansvetsad gentemot den tyska ockupationen. Dock förändras detta alltjämt 

rapporteringen fortlöpte och det beskrivs hur en schism uppstod mellan de som förespråkade 

passivt motstånd och de som förespråkade väpnat motstånd. Inom rapporteringen 

framkommer det även att det väpnade motståndet troddes härstamma från kommunistiskt håll 

och att ledare inom den fraktionen fått stöd från Sverige. Flera av rapporterna rörande de 

allmänt organiserade motståndet kom med flertalet illegala tidningar som verifierade det som 

rapporterades. Detta visar på att konsulatet hade ett intresse av att ha god information rörande 

det allmänt organiserade motståndets utveckling. 

2.2.2 Det väpnade motståndet från motståndsrörelsen 
 

Det väpnade motståndet var till en början inte vidare välutvecklat. I ett handbrev den 11 

februari 1943 rapporterades dock hur en räd bedrivits tidigare i januari vilket hade stannat av 

gruvdriften vid Stordö kisgruvor. Man befarade att räden genomförts av engelsmän med stöd 

av lokala patrioter. Ytterligare en räd beskrivs ägt rum i Söröy och ett stort antal krigsfångar 

befaras ha befriats och under samma tid hade ett attentat skett mot elektriska kraftledningar i 

Sognfjorden. Detta för att skapa en kortslutning och slå ut de rörliga batterier som fanns i 

närheten.114 Redan samma dag skickades ännu ett handbrev som innehöll information 

angående 10 ynglingar som blivit dömda till döden för illegal militärisk aktivitet. Det 

framkom att dessa människor blivit dömda för att de ingått i en militärorganisation.115 

Den 1 mars 1943 skickades ett handbrev från konsulatet vilket rapporterade om att 17 

norrmän dömts till döden för försök till bolsjevistiskt undermineringsarbete och verksamhet 

för fientlig makt. Dessa människor ska enligt uppgift ha spridit bolsjevistisk propaganda och 

utfört sabotage- och terrordåd. De lagliga tidningarna rapporterade närmare om dessa fall och 
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poängterade att all verksamhet ägnad att skada Tyskland eller tyska intressen innebar aktivt 

ställningstagande för bolsjevismen.116 

Den 3 mars 1943 rapporterade konsulatet att ett allvarligt attentat mot norsk hydro 

genomförts. Enligt uppgift ska apparaturen för framställning av tungvatten blivit helt utslaget. 

Tre norsktalande militärer i brittisk uniform som hade god kännedom av området ska ha utfört 

attentatet. Avskrivaren menar att det inte vore osannolikt att förövarna varit anställda vid 

fabriken. Även finns det misstankar om det skulle varit kommunister som utfört attentatet. 

Följande citat från rapporteringen vittnar om detta: 

Denna säges ha utförts av tre norsktalande militärer i engelska uniformer, vilka 

varit väl förtrogna med fabriksanläggningen. Det är därför icke osannolikt, att 

gärningsmännen äro att söka bland arbetarna. (Före kriget lär 75% av de röstande i 

Rjukan ha röstat kommunistiskt).117 

90 arbetare och funktionärer arresterades till följd av attentatet. Det nämns även att förste 

ingenjör Brun vid norsk hydro hade några månader tidigare flytt till Sverige med alla ritningar 

över den sprängda fabriken.118 I samband med tidigare händelser skickades ett handbrev den 8 

mars som stärkte tanken om att aktörerna för sprängdådet var norrmän i engelska uniformer 

och att de ska enligt uppgift blivit släppta med flygplan och glidflugit in i närheten av 

anläggningen. Vidare fortsatte brevet med att skulden för attentatet kommer falla på den 

norska befolkningen i området och en bot på 1 miljon kronor kommer utfärdas.119 

Den 11 mars 1943 rapporterades ett sprängdåd på ett tyskt transportfartyg med en tidsinställd 

bomb. Tyskarna arresterade i sin tur runt 160–170 personer med olika bakgrund för förhör. 

Ingen huvudmisstänkt rapporterades finnas. Vidare hade tyskarna skärpt 

pappersransoneringen till följd av anläggning av en ny fabrik 3 mil från sprängplatsen för 

norskhydro. Mängden tidningar och tidskrifter uppges därför minska.120 

Ett flygangrepp mot Trondheim genomfördes i slutet av juli och konsulatet skickade ett 

handbrev rörande händelsen 5 augusti 1943. Det framgick att det högre delarna av tyska 

marinbefälet var samlat för invigning av marinkommandots kontorslokaler och att 45 högre 

officerare dödats vid attentatet. Kontoret och närliggande område ödelades totalt. Misstankar 

 
116 Handbrev 1 mars 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
117 Handbrev. 3 mars 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
118 Handbrev. 3 mars 1943. HP 182. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
119 Handbrev. 6 mars 1943. HP 183. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
120 Handbrev. 11 mars 1943. HP 183. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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om vem som anlade attentatet framkom inte men det uppenbarades att det inte vore 

genomförbart utan information om sammanträdet av de tyska officerarna.121 

Information om en liten militärrörelse sändes från konsulatet den 7 augusti 1943. 15–20 

personer ska enligt uppgift blivit arresterade men det befarades från tyskt håll att 

organisationen är större än det antal som blivit arresterade. Vidare framgår det att flertalet 

sabotage utförts mot den nationella arbetsinsatsen som tros härstammat från militärrörelsen.122 

Natten mellan den sjunde och åttonde oktober 1943 skedde ett attentat vid Mjöndalen mot ett 

tåg med tyska officerare. Konsulatet rapporterade att uppskattningsvis 250–300 av dessa dött. 

Vidare samma kväll uppstod en stor eld i nationalteatern i Oslo. Hemmafronten befarade att 

repressalierna skulle komma att bli hårda vid aktivt sabotage och hade arbetat för att följa en 

passivlinje i motståndet. Med anledning av attentaten var man därför djupt bekymrad och 

ryktet talade för att det var kommunistiskt sinnade kretsar som utfört dåden.123 Borgarna i 

Drammen tog snabbt avstånd från attentatet och talade offentligt mot sådana handlingar. Detta 

tros vara för att påverka hanteringen av den gisslan som tagits av statspolisen till följd av 

attentaten. Vidare konstaterade man från konsulatet att branden i nationalteatern var ett 

sabotage då kvällen var ägnad åt en premiär av propaganda film för ockupationsmakten. 

Enligt uppgift hade teatern sedan en längre period varit bojkottad av allmänheten och endast 

NS-sympatisörer och tyskar var besökare.124 

Med anledning av attentaten i Mjöndalen utfärdade ledarna inom den militära delen av norska 

motståndsrörelsen ett upprop där man uppmanade folket att fortsätta hålla en passiv 

inställning i motståndet. Detta skapade en schism mellan de anhängare som menade stunden 

för att agera mot ockupationsmakten var kommen och de som förespråkade andliga vapen. 

Kommunisterna utpekades som förövare i attentaten och man vädjar till alla 

kommunistsinnade att vänta med aktioner tills rätt tidpunkt, då ockupationsmakten inte kunde 

hämnas hänsynslöst mot befolkningen.125 Attentaten fortsatte dock, den 15 oktober brändes 

ett turisthotell med tysk militärförläggning ned och en flygplats försöktes brännas ned. Som 

reaktion blev fem misstänkta arkebuserade och runt 1000 telefonapparater stängdes ned.126 

 
121 Handbrev. 2 augusti 1943. HP 184. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
122 Handbrev. 7 augusti 1943. HP 184. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
123 Handbrev. 12 oktober 1943. HP 185. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
124 Handbrev. 14 oktober 1943. HP 185. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
125 Handbrev. 19 oktober 1943. HP 185. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
126 Handbrev. 16 oktober 1943. HP 185. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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Den 18 november bombades Kjellers flygplats vid Lilleström strax öster om Oslo. Konsulatet 

rapporterade i ett handbrev den 19 november att flygplatsen inte var belagd med något större 

antal tyska maskiner. Främst verkade flygplatsen som reparationsverkstad för tyska 

stridsflyg.127 Vidare den 23 november rapporterade konsulatet att runt 800 flygmotorer 

totalförstördes vid attentatet. Under dagen för attentatet hade de norska arbetarna vid 

flygplatsen fått en fridag och således blev ingen skadad. Detta anses inte vara någon slump 

och man misstänker att attentatet är utfört av allierade flygplan med hjälp av information från 

motståndsrörelsen.128 

Aktioner mot enskilda aktörer var särskilt ovanligt. Den 24 januari 1944 rapporterade 

konsulatet att länsmannen Hokksand blivit skjuten den 18 januari utanför sitt hem med fyra 

skott i nacken. Han ska enligt uppgift varit väldigt hatad i trakten då han verkade som 

gestapochefen Grossmans högra hand. Med anledning av detta fanns det en stor fruktan om 

kraftiga repressalier.129 I samband med de interna meningsskiljaktigheter inom 

motståndsrörelsen framkom fler aktioner mot ockupationsmakten. En hemlig militär 

organisation ska enligt uppgift blivit påkomna under pågående övning och vidare sprängdes 

en transformator i Drammen.130 

En explosion i Bergen rapporterades i ett handbrev från konsulatet 23 april 1944. Explosionen 

befarades vara en sabotagehandling och detta ska ha realiserats genom en mindre holländsk 

ångare med 200 ton dynamit. När båten fick kontakt med hamnen befaras laddningen 

detonerat och orsakade därför förödande skada. På grund av det geografiska läget i staden 

studsade tryckvågen mellan bergen och skadade flertalet byggnader. Omkring 200 civila 

miste livet och 1500 skadades av glassplitter.131 Vidare rapporterade konsulatet att frekvensen 

mellan sabotagen intensifierades markant från och med april 1944. Åtta olika 

sabotagehandlingar beskrivs i ett handbrev som skickades 11 maj 1944 där ett extraordinärt 

fall nämns. Två cyklister ska ha blivit stoppade av tysk marinpatrull i Fredrikstad, vid stoppet 

ska en skottlossning skett mellan de två grupperna. Två tyskar dödades och en NS-man 

skadades allvarligt, cyklisterna lyckades fly. Senare på kvällen påträffades cyklisternas 

 
127 Handbrev. 19 november 1943. HP 186. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
128 Handbrev. 23 november 1943. HP 186. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
129 Handbrev. 24 januari 1944. HP 187. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet.  
130 Handbrev. 13 mars 1944. HP 188. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
131 Handbrev. 23 april 1944. HP 188. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
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utrustning utanför staden, utrustningen som hittades var en dykardräkt och 

dynamitladdningar. Cyklisterna anklagades för försök till fartygssabotage och mord.132 

I samband med att kraven på inrapportering till arbetstjänsten skärptes ökade även sabotaget 

mot arbetskontoren vilket var institutionen där arbetstjänsten planerades. Två attentat mot 

kontoren på Akergatan och Watson maskinfirma i Oslo beskrives som skickligt och effektivt 

utförda medan attentatet Wergelandsveien beskrives som oprofessionellt utförda då oskyldiga 

goda norska män mist livet som konsekvens. De två första attentaten befarades varit utfört av 

norskt manskap med utbildning från England medan det senare attentatet befarades ha 

kommunistiskt påbrå. Följande citat från rapporteringen vittnar om detta: 

Sabotagen mot arbetskontoret på Akersgatan 55 och mot Watsons maskinfirma i 

Rådhusgatan 23 voro skickligt och effektivt utförda av delvis i England utbildat 

norskt manskap, under det att eldsvådan i Wergelandsvejen, som icke förstörde 

arbetsmobiliseringslistorna men medförde några oskyldiga och goda norrmäns död, 

anses ha anlagts av kommunistiska element, som icke ville vara sämre än andra.133 

Det väpnade motståndet kom att utvecklas och tog allt mer plats i rapporteringen under 

undersökningsperioden. Enstaka attentat och sabotage förekom sporadiskt i rapporteringen 

men i och med sprängningen av norsk hydro kom det väpnade motståndet att öka. Det som 

framkommer av rapporteringen är att det således sker en splittring inom hemmafronten 

rörande inställningen till väpnat motstånd, där den ena falangen förespråkade en mer passiv 

inställning och den andra falangen manade för en mer revolutionär linje. Orward skriver att i 

vissa fall kan en motståndsrörelse som splittrats jobba aktivt mot varandra och bekämpa 

varandra. Så kom aldrig fallet att bli i det ockuperande Norge enligt rapporteringen men 

meningsskiljaktigheterna kom att verka negativt för det gemensamma målet att frigöra sig 

från ockupanten.134 Vidare kan man även utröna ur rapporteringen en allt mer negativ syn 

växte fram gällande de aktioner och sabotage som tillskrevs de kommunistiska fraktionerna. 

Även fast rapporteringen tidigare vittnat att kommunister fått både utbildning och resurser 

från Sverige berättade rapporteringen att de kommunistiska sabotagen var slarvigt utförda och 

kostade oskyldiga människoliv.135 De kommunistiska delarna av Milorg har i den tidigare 

forskningen lyfts fram som allt mer villiga att utföra aktivt väpnat sabotage, men den skriver 

inte om att denna sorts sabotage ska ha varit mer oprofessionell än de aktioner som skedde 

 
132 Handbrev. 11 maj 1944. HP 188. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
133 Handbrev. 27 maj 1944. HP 188. UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. Riksarkivet. 
134 Orward. 1995. s 18. 
135 Se not 115. 
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med de allierades stöd. Den tidigare forskningen lyfter istället skickligheten hos de grupper 

som utförde motstånd med stöd av de allierade.136 

  

 
136 Riste & Nøkleby. 1970. s 46–48. 
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3.0 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga rapporteringen av motstånd i Norge mot den tyska 

ockupationen från början av februari 1943 till början av juni 1944. Detta skedde utifrån det 

svenska generalkonsulatet i Oslos rapportering till Utrikesdepartementet. Tydliga förändringar 

avseende innehållet i rapporteringar visade sig i materialet. Vidare framgår det även att 

tendenserna i materialet förändrades alltjämt undersökningsperioden. Den här forskningen 

bidrar till den tidigare forskningen genom att verifiera exempelvis händelseförlopp och vilket 

motstånd som var framstående under olika tidsperioder. Dock visar även denna uppsats på hur 

det finns möjlighet att nyansera den svenska forskningen rörande det utrikespolitiska läget i 

Sverige genom rapporteringen från konsulatet. Denna uppsats visar på att tydliga tendenser 

finns att utläsa i rapporteringen och att vidare studier kan arbeta med detta ytterligare. 

Rapporterna som står som grund för denna uppsats kan tolkas ur olika perspektiv. Dels går 

rapporterna att utläsas från ett norskt perspektiv där det fanns intresse för motståndsrörelsen 

att förmedla utvecklingen inom landet och på så sätt väcka internationell opinion och lösgöra 

ekonomiskt bistånd. Dels går även rapporteringen att tolkas från ett svenskt och svenskt 

utrikespolitiskt perspektiv. UD och den svenska regeringen hade särskilda intressen för att 

kartlägga händelseutvecklingen i Norge. Detta för att kunna utröna vad som faktiskt skedde 

på plats, hur många flyktingar man kunde förvänta sig men även hur man skulle agera i 

storpolitiken. Det är det senare av dessa perspektiv som använts vid undersökningen av 

rapporteringen i denna uppsats. 

De typer av motstånd som framkommer i rapporteringen kan summeras i motståndet från 

kyrkan, motståndet från universitetet och lärarkåren, det allmänt organiserade motståndet och 

det väpnade motståndet från motståndsrörelsen. Grupperna användes som 

undersökningsobjekt på grund av den omfattande rapporteringen som förekom om dessa. 

Kyrkan och undervisningsinstitutionerna var och är än idag samhällsbärande organisationer 

vilka har stor betydelse för allmänheten. I linje med tidigare forskning visar denna uppsats att 

Sivorg, Milorg samt de samhällsbärande institutionerna var centrala i motståndskampen och 

att det skedde en växelverkan mellan dessa. Exempelvis kan man se att rapporteringen av det 

kyrkliga motståndet sjunker i samband med att rapporteringen av universitetstriden ökar. 

Även i frågan om det allmänt organiserade och det väpnade motståndet ser man en skiftning i 

rapporteringen beroende på vilken typ av motstånd som var framstående. 
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I frågan om hur motståndet förändras över tid utifrån konsulatets perspektiv går det även att se 

förändringar. Exempelvis är rapporteringen om det kyrkliga motståndet omfattande i början 

av undersökningsperioden men kom att dämpas ned mot slutet. I relation till detta var 

rapporteringen av lärarnas och universitetets situation ej så omfattande till en början men kom 

att öka i omfattning under undersökningsperioden. Detta sker även inom det allmänt 

organiserade motståndet och det väpnade motståndet från motståndsrörelsen. När krigslyckan 

succesivt vänder för Tyskland kan man se att det rapporterade motståndet från 

motståndsrörelsen skiftar karaktär. Från det allmänt organiserade motståndet som innefattade 

bojkottningar, strejker och allmänna protesteter ändrades till de mer väpnade sabotagen och 

attentaten mot tyska ockupanten. Även detta står i linje med vad exempelvis Orward och 

forskarna vid institutionen för psykologisk krigsföring skriver. Dessa menar att passivt 

motstånd är framstående inledningsvis för ockuperade länder men att detta skiftar till mer 

våldsamt motstånd när tillfället ges. Inledningsfasen till frigörelsen från Tyskland hade inletts 

i slutet av rapporteringen och detta reflekterades i det växande väpnade motståndet.137  

Anledningen varför motståndet skiftar fokus från kyrkliga konflikten till universitetstriden 

kan härledas till rapporteringen. Kyrkostriden drabbade förvisso många präster och andra 

verksamma inom kyrkan men det fick inget vidare utfall som kom att väcka stor 

uppmärksamhet. Exempelvis var det vanligt att prästerna blev tvångsförflyttade men sällan 

utanför landets gränser. När universitetstriden på allvar tog fart kom reaktionen från 

ockupanten och NS-regeringen att bli allt hårdare än vad man tidigare sett i kyrkostriden. 

Professorer och studenter blev torterade och förhörda samt tvångsflyttade utanför landets 

gränser. Detta på grund av misstankar om att dessa skulle stått bakom en bolsjevistisk politik 

och således gett stöd till motståndsrörelsen.138 När hårdare medel för att hantera folket 

användes kom även det rapporterade motståndet att spegla utvecklingen. Allt mer upprop om 

att passivt sabotera för ockupanten framkom såväl uppmaningar om att fly landet om man var 

i riskzonen för att bli arresterad. Det rapporterade motståndet förändrades alltså över tid på 

grund av ockupantens intressen och hur hårda medel denne använde för att driva genom dessa 

olika förslag. Det går även att se ett svenskt intresse av att ha god översikt kring hur 

universitetstriden utvecklade sig. Exempelvis kunde UD förbereda mottagandet av flyktingar 

då det torde rimligt att hårdare krav från ockupanten gjorde att allt fler flydde landet. Vidare 

 
137 Orward. 1995. s 43–45. 
138 Se exempelvis not 70. 
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kunde även UD kartlägga personer av intresse som förväntades ta sig till Sverige. Det finns 

alltså ytterligare faktorer till varför rapporteringen skiftar fokus. 

De tendenser som finns i materialet härstammar främst från den rapportering som behandlade 

motståndsrörelsen verksamhet. Inom det passiva motståndets rapportering visades främst 

tendenser som uppvisade besvikelse på hur information kom till svenska tidningar för snabbt 

och att studenter agerat på ett dumstridigt sätt. Rapporteringen om motståndsrörelsen vittnar 

om tydligare tendenser. Exempelvis utpekas kommunisterna ut som de mer militanta utövarna 

av motstånd och de mer borgliga sammanslutningarna tillskrivs som mer passiva och 

tillmötesgående. Vidare framstår de kommunistiska sammansättningarna som oförsiktiga och 

ovilliga att samarbeta med övriga delar av motståndsrörelsen. Varför dessa tendenser förekom 

kan inte denna uppsats svara på, men det går rimligtvis att anta att den svenska 

utrikespolitiken påverkade konsulatet i frågan om vad som var av intresse att rapportera. Detta 

kan tänkas vara en produkt av den antikommunistiska hållningen inom den svenska 

statsapparaten under perioden. Till exempel Per-Albin Hanssons samlingsregering. Den 

tidigare forskningen skriver om skickligheten som genomsyrade attentaten utförda av de 

motståndsmän som blivit tränade av de allierade. Inget nämns om kommunistiska delarnas 

oförmåga att genomföra lyckade attentatet. Vidare finns det även skäl att tro att de 

informanter som stod till förfogande för konsulatet tjänade på att rapportera en tendentiös 

bild. Genom att påverka omvärlden att tro att de kommunistiska fraktionerna av 

motståndsrörelsen var oförsiktiga och klumpiga kunde ekonomiskt bistånd kanaliseras till de 

delar av motståndsrörelsen som inte identifierades som kommunister. Denna uppsats öppnar 

därför upp nya frågor rörande den svenska utrikespolitikens roll för konsulatets rapportering 

samt frågor om konsulatets informanters roll för motståndsrörelsen i Norge. 

I relation till den analytiska modell som denna uppsats utgår från går det att se att 

rapporteringen av motståndet följer de karaktäristiska stegen för hur motstånd utvecklas och 

realiseras. De fyra punkterna som Orward listar uppfylls till stor grad. Exempelvis vittnar 

rapporteringen om att det var omöjligt för fienden att etablera politisk kontroll då försöken att 

ta över de centrala institutionerna i samhället ständigt misslyckades. Därför nådde inte fienden 

sina mål som var uppsatta. Rapporteringen visar att universitetet aldrig kom att lyda under de 

direktiv som NS-regeringen och tyskarna ville realisera.  Rapporteringen vittnar vidare om de 

försök att undergräva de fientliga truppernas lojalitet, särskilt inom poliskåren i Oslo. Den 

sista punkten som omfattar att väcka internationell opinion berättar rapporteringen 

återkommande om. Ständiga påbud från motståndsrörelsen och det passiva 
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motståndsgrupperna skickades till den svenska regeringen för att försöka få hjälp i diverse 

frågor.139 

Även Orwards klassificeringar av civilt motstånd och motståndsrörelsen framkommer 

naturligt i det rapporterade materialet. Rapporteringen om kyrkostriden och universitetstriden 

genomsyrades av de karaktäristiska dragen för civilt motstånd som ohörsamhet, 

manifestationer, information och hjälp till motståndsmän.140 Rapporteringen om 

motståndsrörelsen visade också att de delvis följde de karaktäristiska drag som Orward listar. 

Dock ser man att även Sivorg kom att bedriva aktioner som snarare var av passiv karaktär. 

Detta förfaller relativt naturligt då Sivorg var den falang inom motståndrörelsen som stod för 

det civila motståndet. Enligt Orwards definition borde Sivorg agerat på ett annat sätt i 

rapporteringen men det går att anta att detta är ett undantag på grund av brister av Orwards 

definition.141 

  

 
139 Orward. 1995. s 11. 
140 Ibid. s 11–17. 
141 Ibid. s 17–19. 
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4.0 Sammanfattning 
 

Den 9 april 1940 ockuperades Norge av den tyska krigsmakten. Alla diplomatiska 

förläggningar beordrades inställa sig i respektive hemland men det svenska generalkonsulatet 

tilläts fortsätta existera och verka på nåd av Tyskland. Detta skapade en unik 

informationskanal från det ockuperade Norge. Denna uppsats syftar till att kartlägga 

motståndet i Norge mot den tyska ockupationsmakten genom det svenska generalkonsulatets 

rapporteringar. De frågeställningar som användes var vilka typer av motstånd lyftes fram i 

rapporteringen från Oslo, förändrades motståndet över tid, om en förändring skedde och 

varför förändrades motståndet utifrån konsulatets rapportering samt vilka tendenser fanns i 

rapporteringen. Detta gjordes genom Orward och institutionen för psykologiskt försvars 

definition av icke-militärt motstånd där resultatet delades upp i passivt motstånd och 

motståndsrörelsen. Inom dessa uppdelningar utkristalliserades underkategorier. 

Denna studie visar att rapporteringen från konsulatet framhäver motstånd från kyrkan, lärarna 

och universitetet, allmänt organiserat motstånd och väpnat motstånd som de centrala delarna i 

motståndsapparaten inom Norge. Motståndet förändras över tid och de teman som är 

tongivande för respektive volym innebar olika typer av motstånd. Exempelvis rapporterades 

det mer om det kyrkliga motståndet till en början men detta kom att ändras när universitetet 

blev föremål för nazisternas politik. Vidare kom det även att ske en förändring inom det 

rapporterade motståndet från motståndsrörelsen. Exempelvis var det allmänt organiserade 

motståndet ständigt närvarande i rapporteringen men desto längre tiden gick kom det väpnade 

motståndet att få allt mer plats i rapporteringen. Varför dessa förändringar skedde går att 

härleda till ockupantens intressen och vilka medel denne hade för att driva genom sin politik. 

Rapporteringen visar att tydliga tendenser förekom rörande rapporterna om 

motståndsrörelsens verksamhet. De kommunistiska delarna av motståndsrörelsen utpekas som 

oförsiktiga och klumpiga medan den tidigare forskningen främst skriver om skickligheten hos 

de motståndsmän som tränats av de allierade. 
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