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Bibliografi svensk inventering

Forfattere

Tittel

Andersson, Lars M &
Tydén, Mattias (red.)

Sverige och nazityskland - Skuldfrågor
och moraldebatt

Andersson, Signe

En resa till Norge : en man från Östmark
berättade detta för Signe Andersson

Värmland i krigets skugga /
1991
[redaktörer: Susanne Palmquist,
Britt-Marie Insulander]. Karlstad : Värmlands museum,
S. 190-192

Andolf, Göran

Militära interneringar i Sverige under de
första krigsåren

Vindkantring / red: Bo Hugemark 1992
; [Göran Andolf ...]. - Stockholm
: Probus, 1992, S. 191-226 : ill.

Arnstad, Henrik

Spelaren Christian Günther : Sveriges
utrikespolitik under andra världskriget

2014

Auer, Gottfried

Desertör på flykt genom Sverige : minnen
från andra världskriget
Bistånd till ockuperat och blockerat land : Meddelanden från Krigsarkivet
aspekter på de svensk-norska
XIV (1991, s. 169-190
förbindelserna 1940-45

2000

Berge, Anders

Flyktingpolitik i stormaktens skugga.
Sverige och de sovjetryska flyktingarna
under andra världskriget

1992

Bergh, Folke

När ockupationen tog slut i Norge

Berglund, Tobias &
Sennerteg, Niclas

Svenska koncentrationsläger i Tredje
rikets skugga

Berge, Anders

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

2007

Dialogos

Svensk
utrikespolitik/neutralitetspr
oblematik;
Förintelsen/Vita
bussarna; Handel,
økonomiske relasjoner

Värmland förr och
nu, 0349-036X ;
88(1990)

Ej granskad

Antologi med forskaruppsatser om olika aspekter av
svensk neutralitetspolitik under 1930- och 40-talen. Boken
har tillkommit inom ramen för Vetenskapsrådets
forskningsprogram om Sveriges förhållande till nazismen
och tar även upp moralfrågor, historieskrivning och om
man kan lära sig något av historien. Redaktörerna är
historiker som gett ut böcker om antisemitism och
Förintelsen. Notapparat och litteraturförteckning. Förlaga:
Dialogos, 2007 (Libris beskr.)
Ockupation Norge andra världskriget 1939-1945 (Libris saoklassificering)

1991

En hälsning från församlingarna 1995
i ärkestiftet 1995/96 (81), s. 105113
2008

Wahlström &
Widstrand

Krigsarkivet, 1884-

Internering (inkl ty
desertører)

Bland annat behandlas norska internerade, men bara kort
(s.200-201). (LK)

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner;
Tysk transitt gjennom
Sverige

I Spelaren Christian Günther tecknar journalisten Henrik
Arnstad ett porträtt av en ytterst gåtfull politiker och man.
En man som i långa perioder ensam kom att utforma
Sveriges kontroversiella utrikespolitik under andra
världskriget. (Utdrag ur Wahlström & Widstrands beskr.
http://www.wwd.se/bocker/biografier/s/spelaren-christiangunther/ (läst 171107))
Se titel

Internering (inkl ty
desertører)
Humanitær hjelp/
Svenska Norgehjälpen)

Internering (inkl ty
desertører)

Behandlar svenskt humanitär hjälp till Norge och
problemen kring denna. Reser bland annat frågor, som inte
besvaras, om hur omfattande smugglingen, som gick under
myndigheternas radar, kan ha varit. (LK)
Över 4000 sovjetiska flyktingar - ryska krigsfångar från
Norge, ingermanlänningar - sökte sig till Sverige under och
strax efter 2:a världskriget. Enl. denna studie av A.B.,
docent i historia, tillät Sverige sovjetisk personal i
"rysslägren" och lämnade ut många flyktingars namn och
adresser. Samtidigt avvisade man de mest långtgående
sovjetiska kraven och gav asyl åt nära hälften av
flyktingarna (Libris beskr.) AB gjorde banbrytande forskning
om de sovjetiska krigsfångar som rymde från Norge till
Sverige, undan nazityskt tvångsarbete. (AJ)

Uppsala arkestift,
Uppsala

Humanitær hjelp/
Svenska Norgehjälpen

Svenska Norgehjälpen (Libris)

Natur & Kultur

Internering (inkl ty
desertører)

Skildrar mörka kapitel om interneringar i Sverige under
andra världskriget. Dock onödigt ”vinklad” titel som för
tankar till nazi-tyska läger. (AJ) Bland annat behndlas
norska motståndsmän som internerades i militära läger.
(LK)
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Bergström, Harald

Flyktingmottagningen i Slätthög 1945

Värendsbygder 2011, s. 161-176 2011

Björkman, Leif

Säkerhetstjänstens egen berättelse om
spionjakten krigsåren 1939-1942 : så
gick det till när säkerhetstjänsten
skapades
Operation "Rädda Norge" : militär plan
och politisk vånda

Blidberg, Kersti

Blomqvist, Karin

Meddelanden från Krigsarkivet,
XIV (1991), s. 205-220

Utgivelses år

Kort beskrivelse

Norske flyktninger i
Sverige; Förintelsen/Vita
bussarna

Behandlar flyktingmottagande i en skola i Småland, dit
norska och rumänska förintelseöverlevande anlände med
Vita bussarna. Boken bygger på samtal med olika
involverade (flyktingar och dem som arrangerade
mottagandet).
Viktig dokumentation som dock ofta är svårbegriplig för
icke initierade eftersom aktuella personer inte sätts in i
övergripande sammanhang. (AJ)

Norskt/alliert motstånd
fra svensk jord

1991

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

2002

Bokholm, Rune

Före- under- efter- : motstånd mot
nazismen och hjälp till dess offer

2007

Bokholm, Rune

Tisdagsklubben om glömda
antinazistiska sanningssägare i svenskt
30- och 40-tal
Henry Rinnan : fattigungen som tog
hämnd och blev tysk mästeragent i
ockuperat Norge : en dokumentation om
män och kvinnor i Norden som valde att
gå fiendens ärenden under andra
världskriget och som dömdes som
krigsförbrytare

2001

Borke, Lars

Tema

2006

Flyktingar på Malmö museum 1945 :
minnesbilder / nedtecknade av Karin
Landergren Blomqvist
Heder och samvete : Sverige och andra
världskriget

Boëthius, Maria-Pia

Utgiver

1992

2005

Behandlar dels den militära planeringen för ett svenskt
ingripande i Norge, dels den politiska beslutsprocessen där
tidpunkten för beslut hela tiden sköts på framtiden och
resulterade i ett icke-beslut. (LK)
Förintelsen/Vita bussarna Behandlar mottagandet av förintelseöverlevare på Malmö
museum 1945. De anlände med de Vita bussarna. Ett antal
av dem var norska medborgare.(LK)
Tysk transitt gjennom
Debattbok som kritiskt granskar Sveriges utrikespolitik
Sverige (m.m.); Svensk
under 2:a världskriget. Regeringens eftergifter för tyska
utrikespolitik/neutralitetspr krav, t.ex. i frågan om permittenttrafiken, var så
oblematik
omfattande, menar förf., att man inte kan tala om
neutralitet. En engagerad anklagelseskrift, som visar föga
förståelse för den svenska regeringens dåtida utrikespolitik
(Libris beskr.) "Boethius granskar bland annat rättsrötan,
åsiktsregistreringen, interneringslägren,
transiteringstrafiken, Wallenbergsfärens agerande,
mediernas feghet och mod, samt behandlingen av judarna i
Sverige" (Wikipedia).
Norsk/alliert motstand fra Tre berättelser om motstånd mot nazismen; innan, under
svensk jord; Humanitær och efter kriget. Den kortlivade kulturtidskriften Fönstret i
hjelp/ Svenska
början av 1930-talet, berättelsen om en kvinnlig norskNorgehjälpen
svensk kurir mellan Stockholm och Oslo under den tyska
ockupationen av Norge samt om Samfundet för
Internationellt Samhällsstudium och Uppbyggnadsarbete
(SISU) som under efterkrigsåren bl.a. bistod befriade
fångar från de tyska koncentrationslägren. Förlaga:
Atlantis, 2007 (Libris beskr.)
press/opinion; Tysk
Behandlar bl.a. Ture Nerman, Vilhelm Moberg, tidningen
transitt gjennom Sverige Arbetaren, Georg Branting, Alf Ahlberg (Libris beskr.)
Behandlar bland annat tysk transitering m.m. (LK)
Svenska och norska
Biografi över Henry Oliver Rinnan, en av Gestapos främsta
medlöpare (Tyskland,
angivare i Norge under andra världskriget. Vem var
inkl krigsförbrytare)
egentligen fattigungen från Levanger och vad drev honom
till att bli förrädare? Under några år anger han hundratals
landsmän och under den långa rättegången efter kriget
avslöjas fasansfulla detaljer om tortyr och avrättningar.
Rinnan döms till landsförräderi och arkebuseras 1 februari
1947 (Libris beskr.)
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Forfattere

Tittel

Byström, Mikael

Utmaningen. Den svenska
välfärdsstatens möte med flyktingar i
andra världskrigets tid

Byström, Mikael

Den nordiska tanken : ett
förklaringsperspektiv på svenskt
flyktingmottagande och debatten om
flyktingar och flyktingpolitik 1942-1947
En broder, gäst och parasit.
Uppfattningar och föreställningar om
utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i
svensk offentlig debatt 1942-1947
Nordens frihet : samfundet, tidningen,
kretsen

Aktuellt om historia 2005:2, s.
125-144

Byström, Tora

Nordens förenta stater : debatten under
andra världskriget om en nordisk union

Aktuellt om historia 2005:2, s.
145-166

Böhme, Klaus-Richard

Handel och hjälp?

Nya fronter? / red: Bo Hugemark 1994
; [Göran Andolf ...]. - Stockholm
: Probus, 1994, s. 350-384

Humanitær
hjelp/Svenska
Norgehjälpen;
Förintelsen/Vita bussarna

Carlgren, Wilhelm M.

Norsk-brittisk-svenska meningsutbyten
1942 om Norden efter kriget

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner

Carlgren, Wilhelm M.

Utrikesministern, regeringen och
utrikespolitiken

Vindkantring / red: Bo
1992
Hugemark ; [Göran Andolf ...]. Stockholm : Probus, 1992, s.
305-320
Horisonten klarnar / red: Bo
1995
Huldt och Klaus-Richard Böhme.
- Stockholm : Probus, 1995, s.
83-106

Byström, Mikael

Byström, Tora

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

2012

Nordic Academic
Press, Lund

Norske flyktninger i
Sverige

Nya historiska perspektiv på välfärdsstaten och
flyktingpolitiken. Beskriver hur den svenska flyktingpolitiken
förändrades i och med andra världskriget, från att har varit
tydligt restriktiv till mycket liberal under 1950-talet. Boken
redogör för mötet mellan Sverige och flyktingarna samt för
de rättigheter och möjligheter till försörjning och utbildning
som fanns att tillgå. Författaren är lektor i historia vid
Uppsala universitet. (Libris beskr.) Här behandlas bl.a.
norska flyktingar, deras arbete i den svenska skogen m.m.

Norske flyktninger i
Sverige

Tar bl.a. upp frågan om en "nordisk tanke" i relation till
flyktingar, vilken tog sig uttryck i en stark opinion i Sverige
för att ta emot flyktingar från nordiska grannländer.

2005

Doktorsavhandling i historia vid
Stockholms universitet (2006)

Norske flyktninger i
Sverige

2009

Press/opinion

2005

Svensk-norske
regjeringsrelatsjoner;
Press/opinion

"Avhandlingen behandlar Samfundet Nordens Frihet, dess
tidning med samma namn, Nordens Frihet, samt den krets
som utgjorde tidningens redaktionskommitté […] När
Tyskland den 9 april 1940 anföll och ockuperade Danmark
och Norge, tog Nordens Frihet klart ställning även mot den
nazistiska ockupationsmakten. Tidningen blev därmed en
övertygad antinazistisk röst i Sverige under andra
världskriget [...] I centrum för avhandlingen står tidningens
redaktionskommitté – "kretsen" – , den grupp på tio
personer som i praktiken utformade och uttryckte
samfundets politiska linje. Avhandlingens syfte är att
undersöka Nordens Frihet och dess politiska
ställningstaganden under andra världskriget. Det sker dels
genom att beskriva samfundet och dess inre krets –
redaktionskommittén – dels genom att analysera deras
åsikter " (Utdrag ur Abstract)
Artiklen undersöker "debatten om ett politsikt enat Norden ibland kallat Nordens förenta stater - som förekom under
andra världskriget, framför allt åren 1942-1944" (Ur förf.
inledning) (LK)
Behandlar frågan om svenskt bistånd och hjälparbete efter
kriget, balnd annat till Norge.

Se titel

Svensk
Behandlar utrikesminister Günther och svensk utrikespolitik
utrikespolitik/neutralitetspr 1939-1945 (LK)
oblematik
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Forfattere

Tittel

Carlsson, Erik

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Sverige och tysk motståndsrörelse under
andra världskriget

1998

Lund Univ. Press,
Diss. Lund :
Univ.,Lund

Clayhills Hedemann,
Ragnvald

Tisteln i rosenrabatten : från revolution till
ruin

2015

Cronenberg, Arvid

Planen "Operation Rädda Norge"

Maria Björkman, Patrik
Lundell & Sven Widmalm
(red.).

De intellektuellas förräderi? : intellektuellt
utbyte mellan Sverige och Tredje riket

2016

Norsk/alliert motstand fra E.C., 1937- , f.d. officer vid I16 i Halmstad doktorerade på
denna avhandling 1998. Förf. kartlägger vilken roll Sverige
svensk jord
spelade för det tyska motståndet mot nazismen under 2:a
världskriget. Sverige var en viktig utrikes kontaktväg.
Bankdirektör Jacob Wallenberg var t.ex. den presumtive
rikskanslern Carl Goerdelers svenske kontaktman. Inläst ur
Lund University Press, 1998 (Libris beskr.) Ett viktigt verk
med relevans för kriget i stort. (AJ)
Norsk/alliert motstand fra RCH skriver en öppenhjärtig bok om sin far, Reidar
svensk jord
Hedemann, som med norska Pressekontoret i Stockholm
som täckmantel dirigerade agent- och kurirtrafik till och från
Norge. (AJ)
Militær hjelp til Norge
(polititroppene)
Svenska och norska
De intellektuellas förräderi? handlar om sympatier för den
medlöpare (Tyskland,
tyska nationalsocialismen bland svenska intellektuella.
inkl krigsförbrytare)
Dessa akademiker på universiteten eller inom de
akademiska professionerna, författare, konstnärer och
journalister, var oftast inte organiserade nazister. Däremot
engagerade de sig i nazismen närstående organisationer
och publikationer, eller samarbetade på andra sätt med
Nazityskland. Med objektiviteten som ammunition deltog de
i ett vetenskapens och kulturens propagandakrig för att
förstärka Tredje rikets legitimitet. Trots omfattande
forskning om perioden är de intellektuella "tyskvännerna"
fortfarande ett försummat kapitel i svensk historia. De
frågor boken behandlar utgör också en ideologiskt minerad
terräng. Problematiken med gränsdragningen mellan
vetenskap och politik, och om anspråk på objektivitet i det
offentliga samtalet, har inte försvunnit utan är ständigt
aktuell. (Adlibris beskr. https://www.adlibris.com/se/bok/deintellektuellas-forraderi-intellektuellt-utbyte-mellan-sverigeoch-tredje-riket-9789179242756 (läst 171111))

Dehlin, John (övers.)

Flyktiga bilder : en norsk flyktings
berättelse

2008

Norske flyktninger i
Sverige; Militær hjelp til
Norge (polititroppene)

Behandlar John Dehlins flykt till Sverige undan det tyska
förtrycket under ockupationen av Norge. Dehlin återvände
till Norge med polititropperne. Boken bygger på Dehlins
egen anteckningsbok. Parellelltext på svenska och norska.

Deland, Mats

Purgatorium - appendix : Sverige och
andra världskrigets förbrytare :
krigsförbrytare från Finland, Estland,
Ryssland, Litauen, Polen, Danmark,
Norge, Jugoslavien och övriga länder
Den norska truppförbandsutbildningen i
Sverige 1943-1945

2017

Svenska och norska
medlöpare (Tyskland,
inkl. krigsförbrytare)

Behandlar Sveriges förhållande till andra världskrigets
förbrytare. Exempelvis sidorna 336-344 behandlar norska
och danska krigsförbrytare som flytt till Sverige. Boken har
tillkommit inom Svenaz-projektet. (LK)

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Behandlar polititroppenes utbildning i Sverige avseende
målsättning och uppgifter vid insats, organisation och
utrustning.

Drivenes, Knut-Olav

I (bok, tidsskrift)

Jämtlands fältjägarregemente,
band 3,

Militärhistorisk tidskrift, 1994, s.
124-186

2003

1994

Militärhistoriska
avdelningen,
Försvarshögskolan

Kort beskrivelse
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Forfattere

Tittel

Dybeck, Lars-Göran

Den gömda historien : en berättelse om
faror, flykt, svek och längtan i krigets
skugga

Edberg, Rolf

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

2016

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

En bok som till stor del bygger på den norske
motståndsmannen Thor Bachs efterlämnade dokument.
Här finns skildringar av det tyska angreppet på Norge den
9 april 1940 och det underjordiska arbetet i Trondheims
motståndsrörelse. I dagböcker och brev beskrivs också
hans uppgörelse med sin nazistiska familj och den
strapatsrika flykten undan Gestapo. Bach hade nästan hela
tiden med sig sin kamera och den tryckta förlagan
innehåller många fotografier (libris beskr.) Behandlar bl.a.
tiden i Sverige och den "hemliga armé" som byggdes upp i
norska flyktinglägren i Sverige. (LK efter internetsök)

Så var det 1905 -och så 1945

1995

Ej granskad

Edelstam, Erik H.

Janusansiktet: berättelsen om
diplomaten Harald Edelstams liv och tid

2013

Ehrensvärd, Carl August
(ny utg.)

Arméchef i orostid: dagboksanteckningar
1938-1957

2005

Elgemyr, Göran

Kai Holsts mystiska död : historien om en
norsk motståndsman i Oslo och
Stockholm

2015

Under 10 år som ambassadör i Norge gavs R.E. möjlighet
att gå igenom svenska och norska utrikesdepartementens
arkiv från 1905. I denna essä skriver han om
Karlstadsförhandlingarna och unionsupplösningen 1905.
Vidare minnesbilder från Norden 1945, då förf. kraftfullt
arbetade för Norges sak. Avslutningsvis en rapp
sammanställning om nordiskt samarbete under
efterkrigstiden (Libris beskr.)
Stockholm: Carlsson Norske flyktninger i
EHE är son till diplomaten H Edelstam. HE var bl.a. svensk
Sverige; Flukt til Sverige; attaché vid svenska generalkonsulatet i Oslo under
Svensk-norsk
ockupationen och hade mycket goda relationer med
etterretningssamarbeid
hjemmefronten. Oktober 1944 lämnar HE Oslo; det börjar
brännas under fötterna på honom… (AJ)
Svenskt
Svensk beredskap
CAE, ”Cala”, var en av de svenska militära ledare som
militärhistoriskt
verksamt bidrog till en omsvängning till de allierades favör
bibliotek
under de sista krigsåren – och gav aktivt stöd till
mobiliseringen av en norsk armé på svenskt territorium
1943 och framåt, de s.k. ”polistrupperna”. (AJ)
Jure förlag AB
Norsk/alliert motstand fra "Den norske motståndsmannen Kai Holst hittades
svensk jord
sommaren 1945 död på ett vindsplan på Gärdet i
Stockholm. [...] Polisutredningen var bristfällig och norska
legationen låg lågt. [...] Locket lades på i Norge [...] I
bakgrunden finns hemliga aktiviteter på högt plan i
svenska, norska och amerikanska kretsar i Stockholm.
Tyska underrättelsemän i Norge fördes via Sverige till
amerikanska zonen i Tyskland. Hur mycket visste Holst?
Kostade det honom livet? I boken skildras också Kai Holsts
farofyllda motståndsarbete i Oslo och hans illegala
aktiviteter i Stockholm, där han också arbetade för det
brittiska Secret Intelligence Service." (Källa: Adlibris
bokinfo., https://www.adlibris.com/se/bok/kai-holstsmystiska-dod---historien-om-en-norsk-motstandsman-i-oslooch-i-stockholm-9789172236158, läst 2017-10-22)
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Ericson-Wolke, Lars (red.)

Beredskap i väst - Sveriges militära
beredskap och västgränsen 1939-1945

Meddelanden från Krigsarkivet
XIV (1991)

Eriksson, Rolf

Tema

Kort beskrivelse

1991

Svensk beredskap

Behandlar flera aspekter av den svenska beredskapen vid
gränsen mot Norge (se innehållsförteckning). De svenska
artiklar i antologin som direkt anknyter till svensk-norska
relationer har förtecknats som "artiklar i antologi" i
föreliggande lista (se Berge, Blidberg, Lundbäck).

Meråkerolyckan : 1941

2015

Tysk transitt gjennom
Sverige

Flyghed, Janne

Rättsstat i kris : spioneri och sabotage i
Sverige under andra världskriget

1992

Federativ, Diss.
Stockholm :
Univ.,Stockholm

Fors, Mats

Svarta nejlikan: Harald Edelstam - en
berättelse om mod, humanitet och
passion

2009

Prisma, Stockholm

Fredh, Terje W.

Skytterendrama vid Måseskär

Fredh, Terje W.

Vita fartyg med röda kors

1998

Fritz, Martin (red.)

En (o)moralisk handel?: Sveriges
ekonomiska relationer med Nazityskland

2006

Fritz, Martin

Sveriges tyskgruvor : tyskägda gruvor i
Sverige under andra världskriget

2007

Gemzell, Carl-Axel

Vänskap och politik: aspekter på de
engelsk-svenska relationerna under det
andra världskriget

2006

Vikarvet 2008/2009, s. 141-147

Utgiver

2009

Forum för levande
historia, Stockholm

Historielärarnas
förenings förlag,
Bromma

Transittåget 2440 med tyskt kol mot Trondheim skenar och
går mot katastrof. Den 23 januari 1941 startar det 949 ton
tunga godståget från Storlien Jämtland mot Trondheim
utan bromsar [Elib] (Libris beskrivning)
Norsk/alliert motstand fra Viktig belysning av den svenska rättsstaten under krigets
svensk jord
hårda tryck. (AJ) Bland de dömda för statsfientlig
verksamhet ur svenskt perspektiv var 89 norrmän, den
näst största gruppen efter svenskar. (LK)
Ej granskad
HE var bl.a. svensk attaché vid svenska generalkonsulatet
i Oslo under ockupationen och hade mycket goda
relationer med hjemmefronten. Oktober 1944 lämnar HE
Oslo; det börjar brännas under fötterna på honom… (AJ)
Norsk/alliert motstand fra Behandlar utbrytningsförsöket av det norska fartyget
svensk jord
Skytteren, tillsammans med ytterligare 9 fartyg, i februari
1942. Skytteren sänktes av den egna besättningen utanför
Måseskär i Bohuslän.
Förintelsen/Vita bussarna Behandlar transporten av koncentraitionslägerfångar till
Sverige, norska fartyg under svensk flagg m.m. Rörig
framställning. (LK)
Handel, økonomiske
En bok tillkommen inom SweNaz-projektet "Handel och
relasjoner
moral - om Sveriges ekonomiska relationer till NaziTyskland 1930-1950" (se
http://www2.historia.su.se/swenaz/pages/karlsson.htm), i
samarbete med Forum för levande historia. Ingela Karlsson
har i boken skrivit om de svanska ekonomiska
förbindelserna med det ockuperade Norge. (LK) Se
Karlsson, Ingela nedan.
Handel, økonomiske
Utgiven inom projektet Sveriges förhållande till nazismen,
relasjoner
Nazityskland och Förintelsen. Det framkommer inte att
Norge skulle ha spelat in nämnvärt även om man kan
misstänka att en del malm skeppades till Tyskland via
Norge. (LK)
Svensk
Sverige och Storbritannien diplomatiska förbindelser
utrikespolitik/neutralitetspr historia 1939-1945 (andra världskriget). Innehåller avsnitt
oblematik
som berör kriget i Norge och de brittiska planerna på att
stoppa den svenska malmexporten till Tyskland. (LK)
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Forfattere

Tittel

Gilmour, John (övers.)

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Hitler, Stalin och Sverige : ett nytt
perspektiv på den svenska erfarenheten
av andra världskriget

2016

Santérus förlag

Den skotske historikern JG öppnar nya perspektiv på
Sverige och andra världskriget. Han är mer förstående för
samlingsregeringen än dess inhemska kritiker. (AJ)

Gränsland 1940-45 : minnen från
beredskapsåren

2002

Per-Anders Lundh

Svensk
utrikespolitik/neutralitetspr
oblematik; Svensknorske
regjeringsrelatsjoner;
Norske flyktninger i
Sverige; Norsk/alliert
motstand fra svensk jord
m.m.
Svensk beredskap

Guld på flykt

2015

Ej granskad

Güettler, Kalle

Frivilliga : två unga människors kamp
under andra världskriget

1997

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Gyllenhaal, Lars

Jan och Nordens frihet: [en svensk
frivillig i Finland och Norge]

2014

Görtz, Hans-Ove

Samarbete inom luftbevakningen mellan
Sverige, Danmark, Norge och Finland :
utveckling och fördjupning

2016

Fischer & Co,
Stockholm

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Svensk-norsk
etterretningssamarbeid
(egentligen militärt
samarbete)

Intervjuer med människor som berättat sina minnen från
beredskapsåren. Mycket handlar om följderna för
Västerdalarna i och med Tysklands intåg i Norge 9 april
1940. Berättar framförallt om beredskapen och inte om
relationer mellan svenskar och norrmän.
Adolf Hitler skickar i början av 1938 sina trupper till
Österrike. De ockuperar landet och plundrar dess
nationalbank på allt guld. I Danmarks nationalbank väcks
en oro och i september 1938 börjar den danska regeringen
planera för att bringa sitt guld i säkerhet. Även Norge och
Sverige dras in i planerna då inga av de nordiska länderna
kan anses vara trygga. I 75 år har de nordiska
centralbankernas samarbete för att rädda guld från att
hamna i nazisternas händer varit en välbevarad hemlighet.
Nu berättas historien för första gången. Längd: 00:28:46
(UR:s beskr.)
En gripande berättelse om ett svensk-norskt motståndspar,
som tyvärr hamnade i skuggan eftersom den felaktigt
marknadsfördes som barnbok. (AJ) En dokumentär
berättelse om författarens farbror vars liv blev äventyrligt
men kort. Han engagerade sig som frivillig i finska
vinterkriget, arbetade sedan som motståndsman i Norge
under 2:a världskriget och enrollerade sig i den brittiska
armén och deltog i strider i Normandie. Även Jans hustru
Liv, som var lotta i den norska armén finns med i
berättelsen. (Libris beskr.)
Varför beger man sig som svensk frivilligt till ett krig? Här
får man följa den svenske frivillige soldaten Jan Danielsen
genom brev, dagboksanteckningar och annan autentisk
dokumentation. När andra världskriget bröt ut blev han en
av tusentals svenskar som deltog i finska vinterkriget under
devisen Nordens frihet. När det kriget hastigt avslutades
fortsatte Danielson in i det just angripna Norge för att där
strida under samma devis (Libris beskr.)
Gäller samarbete mellan de nordiska länderna under andra
världskriget.
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Hammare, Christer

Krigsflyktingar till Dalarna i andra
världskrigets skugga

Dagsverket 2013(31):3, s. 4-5

2013

Holmäng, Per Olof

Edvin Wide och planerna på Nordiska
spel under andra världskriget

Idrottsarvet 1997, s. 15-22

1997

Högberg, Ulf

Vita rockar och bruna skjortor,
nazimedicin och läkare på flykt

2013

Flukt til Sverige

red. Bo Hugemark
[medverkande författare:
Göran Andolf ...]

I orkanens öga : 1941 - osäker neutralitet

1992

Tysk transitt gjennom
Sverige

Jackson, Sophie

SOE´s Balls of Steel

Jarlert, Anders

Våra pinade bröder av Israels stam : till
frågan om Svenska kyrkan och
förföljelsen av de skandinaviska judarna
åren 1942-43
Slutna cirklar : om civila
motståndsrörelser i Norge och Danmark
1940-45 = [Closed circles] : [on civil
resistance movements in Norway and
Denmark, 1940-45]

Jerkeby, Stefan

The History Press, 2013

2013

1993

1998

Utgiver

Göteborg :
Idrottsmuseet

Tema

Kort beskrivelse

Internering (inkl ty
desertører); Militær hjelp
til Norge (polititroppene)

Under andra världskriget sökte sig en stor mängd
flyktingaröver gränsen till Sverige. Militära och civila
myndigheterinrättade olika former av förvaring i Dalarna
där vissa flyktingar skulle utbildas till soldater eller
skogshuggare,andra bevakas eller bara omhändertas.
Artikeln behandlar norska soldaters internering och läger
för utbildning av polititropper. (LK) Länk:
http://www.dalarnasmuseum.se/images/Dagsverket/Dv2013
/Dagsverket%20nr3%202013webb.pdf (läst 171107)
Behandlar problematiken kring frågan att arrangera
Nordiska idrottsspel under pågående krig och den tyska
ockupationen av Norge och Danmark. Edvin Wides
inställning var att det absolut inte skulle arrangeras några
sådana spel i krigstid. (LK)
1939 sökte ett femtiotal läkarflyktingar arbete i Sverige.
Många försökte hjälpa läkarna men svenska nazister
lyckades uppelda en stark opinion mot dem. Protesterna
var högljudda och läkarna möttes av oförståelse och
avståndstagande. Flyktingarna blev en stridsfråga och
Läkarförbundet anförde läkaröverskott. En bok om
nazimedicinens framväxt, etik, rättrådighet och anpassning.
Författaren är läkare och professor i obstetrik (Libris beskr.)
Innehåller delar som handlar om Norges hållning till läkare
på flykt samt hur läkarna flydde till Sverige under
ockupationen med hjälp av Hjemmefronten. (LK)

Press/opinion

I 3:e boken i Militärhistoriska avdelningens serie om 2:a
världskriget behandlas det dramatiska året 1941. Kent
Zetterberg tar upp frågan om de svenska eftergifterna för
Tyskland, Alf W. Johanson skriver om Sverige i skuggan
av operation Barbarossa, Erik Norberg behandlar Sovjets
planer i Östersjön, Lars Ulfving berättar om dechiffreringen
av tyskarnas krypterade telextrafik etc. Lättfattlig (Libris
beskr.) Ett av kapitlen behandlar tysk transittrafik genom
Sverige. (LK)
Norsk/alliert motstand fra Brittisk författare fokuserar på operationerna Rubble och
svensk jord
Performance från Väst-Sverige 1941 respektive 1942. (AJ)
(blockadbrytare)
Förintelsen/Vita bussarna "I denna studie analyseras några representativa exempel
på Svenska kyrkans reaktion på förföljelsen och
deportationen av de skandinaviska judaran 1942-43"
(Baksidestext)
Motståndsrörelsen i
I avhandlingen undersöks orsakerna till uppkosmten av
Norge
civila motståndsrörelser i det ockuperade Danmark och
Norge. Berör inte nämnvärt relationer mellan Norge och
Sverige under krigsåren. (LK)
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Forfattere

Tittel

Jigenius, Pär-Arne

Segling i förbjudna farvatten

2013

Johannesson, Gösta

Kurirer, flyktinglotsar och slippegäng : en
bok om den hemliga trafik som försiggick
i västra Värmlands och norra Dalslands
gränsmarker mellan Sverige och Norge
under krigsåren 1940-1945
Den nazistiska utmaningen : aspekter på
andra världskriget

1999

Johansson, Alf W.

Johansson, Alf W.

Samlingsregeringen och opinionen efter
midsommarkrisen 1941

Johansson, Anders

De glömda agenterna : norsk-svenska
vapenbröder mot Nazi-Tyskland

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

2014, 7.,
[utök.] uppl

Över vida fält : studier i
utrikespolitik, diplomati och
historia : vänbok till Mats
Bergquist , s. 177-195

Utgiver

Studentlitteratur,
Lund

Tema

Kort beskrivelse

Norsk/alliert motstand fra Efter ockupationen av Danmark och Norge 1940 blev
Skagerrak och Kattegatt ett tyskt innanhav med en
svensk jord
minspärr mellan Skagen och Kristiansand. Det fanns dock
djärva sjöfarare som bröt mot den tyska blockaden. En av
dem var bohuslänningen Ernst Bremer, känd
smugglarkung. En var britten George Binney som
smugglade svenskt stål och kullager till Storbritannien. Här
berättas om de båda äventyrarna som kunde få sin
besättning att gå genom eld och vatten (Libris beskr.)
Flukt til Sverige;
Boken handlar om de människor i den värmländska och
Norsk/alliert motstand fra dalslänska skogsbygden som under ockupationen av
svensk jord; SvenskNorge hjälpte den norska motståndsrörelsen och norska
norsk
flyktingar. (LK)
etterretningssamarbeid
Svensk
"Nazismen var en utmaning som skakade hela den
utrikespolitik/neutralitetspr europeiska civilisationen. Den nazistiska erfarenheten har i
oblematik
hög grad bidragit till att forma vårt samhälle.Denna bok ger
en överblick över andra världskrigets uppkomst och
utveckling och de överväganden som styrde stormakternas
handlade. Boken belyser också i inträngande analyser den
svenska politiken. I de sista kapitlen diskuteras den
vetenskapliga debatten om nazismen. Denna nya upplaga
innehåller också ett nytt kapitel som behandlar den nyare
forskningen om Sveriges roll under kriget. Den nazistiska
utmaningen gavs ut första gången 1983 och har sedan
dess uppdaterats och reviderats i flera omgångar i takt
med att arkiv öppnats och nya uppgifter kommit fram. Den
är oumbärlig läsning för den som vill vinna kunskap om
andra världskriget och dess följder. Denna titel har tidigare
givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs
sortiment." (Bokus bokinfo,
https://www.bokus.com/bok/9789144101682/den-nazistiskautmaningen-aspekter-pa-andra-varldskriget/ (läst 2017-1022). Innehåller delar som anknyter till relationen Sverige
och Norge men inte som enskilt tema. (LK)

2008

Tysk transitt gjennom
Sverige

2014

Svensk-norsk
etterretningssamarbeid

Tysk militär transittrafik, järnmalmsexport till Hitlers
vapensmedjor och andra eftergifter till regimen i Berlin har
bidragit till en negativ bild av Sveriges förhållande till Norge
under 2:a världskriget. Men i den norska motståndskampen
deltog även svenskar - trots samlingsregeringens
neutralitetspolitik de första krigsåren. Här berättas om hur
den norska hjemmefronten också fick hjälp av dessa
svenskar. Förlaga: Fischer & Co, 2010 (Libris beskr.)
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Forfattere

Tittel

Johansson, Anders

Den glömda armén : Norge-Sverige 19391945

2005
(korrigerad i
pocketutg.
2008)

Johansson, Anders

De glömda blockadbrytarna:
krigsdramatik på svenska västkusten
1939-1945

2016

Johansson, Anders

En sörmländsk norgehistoria

Sörmlandsbygden (Nyköping)
2003(71), s. 35-49

2003

Johansson, Anders

Håndslag från Sverige till Norge 1942-45

Presshistorisk årsbok 2008, s.
195-206

2008

Johansson, Jesper

Vägershult : en disciplinförläggning för
flyktingar i Sverige under andra
världskriget

2004

Internering (inkl ty
desertører)

Johansson, Sven

Kyrkbyn som togs i beslag : dokumentär
berättelse om lägren i Öreryd under
andra världskriget
Gränsfolkets berättelser: minnen från
krigsåren 1939-1945

2002 (nytryck
2008)
2005

Siv Jägerung i
samarbete med
Trankils
hembygdsförening

Egenintresse eller samhällsintresse :
Nazityskland och svensk skogsindustri
1933-1945 (2007)

2007

Sekel, Lund

Norske flyktninger i
Sverige; Internering (inkl
ty desertører)
Norsk/alliert motstand fra s Den 9 april 1940 invaderade tyska trupper Norge - och
Sverige stod på randen av ett krig. Minnesgoda berättare
från gränstrakterna kring Lennartsfors i sydvästra
Värmland vittnar om hur det var att växa upp i skuggan av
det tyska hotet. Berättelserna förmedlar en doft av
beredskapstid. De visar också hur kraft och offervilja föds
ur en svår situation. Källmaterialet utgörs av brev,
reportage och intervjuer. Inläst ur S. Jägerung, 2005 (Libris
beskr.) Flera sagesmän berättar om kurirtrafik över
gränsen. (LK)
Handel, økonomiske
Behnadlar svens export av skogsprodukter till
relasjoner
Nazityskland, en handel som ofta var värdemässigt mer
omfattande än den allmänt kända järnmalmsexporten.
Boken har tillkommit inom Svenaz-projektet. Författaren
har komprimerat temat i ett av avsnitten i boken En
(o)moralisk handel (2006) (LK)

Jägerung, Siv

Karlsson, Birgit

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Boka beskriver hvordan det i skyggen av den svenske
nøytralitetspolitikken under andre verdenskrig blei vervet
en motstandsarmé på svensk side av grensa, de såkalte
polititroppene. Blant de 15.000 som blei vervet var bl.a.
Erik Bye, Svenn Stray og Stephan Tschudi-Madsen.
(Beskrivelse fra
Forlagssentralen,http://content.bibsys.no/content/?type=des
cr forlagssentr&isbn=8204153120, läst 2107-10-22)
Norsk/alliert motstand fra Under ockupationen av Norge och Danmark under andra
svensk jord
världskriget blir Skagerack ett tyskt innehav. Tusentals
minor spärrar Östersjöns förbindelser med världshaven. Ett
antal människor - mestadels unga män - förenas av en
gemensam drivkraft att trotsa blockaden. De var villiga att
färdas över farofyllda hav för att ställa upp i allierade
styrkor i England. Några av dessa fängslade
människoöden, fyllda av dramatik och även tragedier,
skildras här. (Libris beskr.)
Norske flyktninger i
Kapitel om flyktingmottagningen Kjesäter samt utbildningen
Sverige; Militær hjelp til
av polititroppene i hembygdsbok.
Norge (polititroppene)
Press/opinion
Håndslag var en illegal tidning med Eyvind Johnson som
redaktör och ansvarig utgivare. Den trycktes i Sverige och
smugglades in i Norge under ockupationen. Tidningen
undertitel var "Fakta och orientering for nordmenn" (LK)
I boken [...] undersökre Jesper Johansson interneringen
och behandlingen av norks aflyktingar och desertörer ur
tyska krigsmakten i interneringslägret Vägershult i
Kronobergs län under kriget […] jesper Johansson är
historiker vid Växjö universitet. (Utdrag ur baksidestexten)
(LK).
Behandlar interneringsläger för danska, norska och
östeuropeiska flyktingar. (Libris beskr.)
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Karlsson, Ingela

Sveriges ekonomiska relationer med det
ockuperade Norge

En (o)moralisk handel? :
Sveriges ekonomiska relationer
med Nazityskland, s. 81-115

2006

Knorring, Göran von

Norges sak är också vår

Pennan & svärdet 2005:4, s. 31- 2005
35

Knorring, Göran von

Utan kvinnorna hade det inte gått : NorgeSverige 1940-1945

2008

Knorring, Göran von

Ore i andra världskrigets skugga :
bygden med två norska
militärförläggningar 1944-1945

2011

Boisen Haas Therese
(övers.)

Kriget i Norden: 1931-45

2016

Kvist Geverts, Karin &
Byström, Mikael

Svensk flyktingpolitik under andra
världskriget

Larsmo, Ola

Djävulssonaten: ur det svenska hatets
historia

Larsson, Göran

Krig och hemlig verksamhet

Fynd 2011

2011

Leifland, Leif

Allierade planer på att anfalla tyskarna i
Norge via Sverige 1945

Kungl.
Krigsvetenskapsakademiens
handlingar och tidskrift
1991(195):5, s. 233-242

1991

Tvärsnitt 2007:3, s. 14-17

2007

2007

Utgiver

Ore
hembygdsförening

Tema

Kort beskrivelse

Handel, økonomiske
relasjoner

Behandlar svenska ekonomiska relationer med det
ockuperade Norge. Tillkommen genom Swenaz-projektet.
Den monografi i ämnet som planerades utkom aldrig (LK).

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Om den svenska lottarörelsens bistånd till norska flyktingar
under andra världskriget och om uppbyggnaden av en
lottaorganisation inom de norska s.k. polistrupperna, som
utbildades i Sverige 1943-1945 (Libris beskr.)

Norsk/alliert motstand fra GvK lyfter fram norska kvinnor som var verksamma i
svensk jord; Norske
motståndsrörelsen, först hemma i Norge och därefter som
flyktninger i Sverige
flyktingar i Sverige. (AJ) Omkring 20000 norska kvinnor
flydde till Sverige under krigsåren 1940-1945. Här berättar
militärhistorikern G. von K., om norska kvinnors illegala
arbete i Norge, påtvingad flykt och viktiga uppgifter i
Sverige. Läsaren får följa ett livsfarligt spel med
naziregimens makthavare, men även de unga norskor som
skötte de befriade fångar som kom till Ramlösa med "de
vita bussarna". Förlaga: Svenskt-norskt kulturcenter, 2008
(Libris beskr.)
Militær hjelp til Norge
Boken behandlar utbildningen av norska polititropper i Ore
(polititroppene)
kommun. Där fanns två mililitärförläggningar, Skålmyra och
Tappudden, för utbildning av norska soldater. Boken
bygger på såväl arkivstudier som intervjuer med olika
inblandade.
Tysk transitt gjennom
Rikt illusterard skildring av kriget i Norden ur flera
Sverige
perspektiv. Riktar sig i första hand till historieintresserad
skolungdom. (LK)
Norske flyktninger i
Behandlar balnd annat den så kallade "nordiska tanken" i
Sverige
relation till de norska flyktingarna. Den innabar att det fanns
en större vilja och benägenhet i Sverige att ta emot
flyktingar från de nordiska grannländerna, det gällde även
skandinaviska judar. Så var inte fallet om judarna var ickeskandinaver (LK).
Flukt til Sverige;
Romanförfattaren, kulturskribenten och f. PEN-ordföranden
Press/opinion
OL skildrar i denna bok det polariserade opinionsläget i
Sverige strax före krigsutbrottet, då svenska studenter vid
bl.a. det s.k. Bollhusmötet i Uppsala högljutt protesterar
mot att ett fåtal judiska flyktingar ska få komma in i
Sverige. (AJ) Behandlar bland annat judisk läkares flykt via
Norge och det svenska avvisandet. (LK)

Fornminnesföreninge Svensk-norsk
n i Göteborg
etterretningssamarbeid

Behandlar den så kallade M-gruppen (en del av den
svenska C-byrån), som var stationerad vid Röhsska
museet i Göteborg. Artikelförfattaren var själv som 17-18
åring involverad i verksamheten. (LK)
Norsk/alliert motstand fra Behandlar allierade planer på anfall mot Norge, genom
svensk jord
Sverige, för att få slut på kriget mot Hitler. Man misstänkte
från allierat håll att tysk kapitulation kunde dröja längre
Norge i förhållande till längre söderut i Europa. (LK)
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Forfattere

Tittel

Leifland, Leif

General Böhmes val: Sverige och det
nazistiska Tyskland våren 1945

Leifland, Leif

De allierade och den svenska
neutraliteten

Linder, Jan

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

1992

1998

Dagens Nyheter,
Stockholm

Norge 1940 – Drama i nio akter

2005

Infomanager Förlag
Jan Linder,
Stockholm

Linder, Jan

Krigsfall Sverige! Tysklands anfallsplan
mot Sverige 1943

2006

Linder, Jan

Andra världskriget och Sverige – Historia
och mytbildning

2002

Infomanager Förlag
Jan Linder,
Stockholm
Infomanager Förlag
Jan Linder,
Stockholm

Lindholm, May

Norska flyktingar i Sverige under andra
världskriget
Att röka på förbjuden plats kostar en
månads fickpengar. Svenska
interneringsläger under andra
världskriget: diskriminering, degradering
och disciplinering
Tyskspråkiga, politiska flyktingar i
svenska interneringsläger under andra
världskriget : en diskrimineringens,
disciplineringens och degraderingens
historia
Ett gränsfall

2001

Lindner, Jörg

Lindner, Jörg

Lindqvist, Bertil

Losenborg, Sten

Livsöden i krig och upplevelser bakom
järnridån

Tidningen och världen, En
vänbok till Olof Santesson

Arbetarhistoria 1994 (18:1), s. 3- 1994
13

Tyskland i Sverige & Sverige i
1998
Tyskland, Dieter K. Müller (red.),
s. 51-64

Officer 43: en Karlbergskurs
under fem decennier, red. Curt
Ekholm, s. [137]-142

1993

2014

Tema

Kort beskrivelse

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Böhme var den högste tyske befälhavaren i Norge vid
krigsslutet och den som kapitulerade inför brittiska
företrädare. I påtryckningar ingick bl.a. hot om en allierad
inmarsch från och medverkan av Sverige. (AJ) Tyska
fredstrevare i Stockholm våren 1945, de allierades planer
på en attack mot de tyska trupperna i Norge via Sverige
och kontakter, som bröderna Wallenberg förmedlade
mellan en grupp kapitulationsvilliga tyskar och den brittiska
regeringen, skildras i tre uppsatser om 2:a världskrigets
slutskede. L. har i drygt 50 år arbetat i UD (Libris beskr.)

Svensk
utrikespolitik/neutralitetspr
oblematik
Svensk-norske
regjeringsrelatsjoner;
Tysk transitt gjennom
Sverige
Tysk transitt gjennom
Sverige

Behandlar allierade påtryckningar kring att få Sverige att
delta i kampen mot Tyskland, eller åtminstone avbryta
malmexport m.m. som gynnade tyskarnas krigsinsatser.
I boken behandlar Linder striderna i Norge 1940. Ett
kortare avsnitt belyser Sveriges avvisande hållning till kung
Haakon, transiteringen samt svenska norgefrivilliga.

Tysk transitt gjennom
Sverige m.m.

JL, son till en hög svensk marinofficer, har verksamt bidrag
till att utforska skandinavisk krigshistoria och gör ofta
spännande bedömningar och upptäckter vid sidan av de
konventionella historikerna. (AJ) Boken innehåller flrea
avsnitt som behandlar fälttåget i Norge 1940 (LK)
Se titel

Svensk-norsk
kulturcenter, Furudal
Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek,
Stockholm

Norske flyktninger i
Sverige
Internering (inkl ty
desertører) (eg. tyska
politiska flyktingar)

Umeå: Etnologiska
institutionen, Univ.
(Etnologiska skrifter,
1103-6516 ; 11)

Internering (inkl ty
desertører)

Anfallsplanen förutsatte inmarsch från Norge. (AJ)

Handlar om interneringslägren i Smedbo och Långmora i
Dalarna vilka under kriget var interneringsläger för tyska
politiska flyktingar.

Förkortad version av artikeln: "Att röka på förbjuden plats
kostar en månads fickpengar. Svenska interneringsläger
under andra världskriget: diskriminering, degradering och
disciplinering" (se ovan)

Internering (inkl ty
desertører) (Ej egentlig)

Handlar om en svensk officer (förf.) som vid norska
gränsen hamnade i tysk fångenskap och förblev fånge i
sex veckor.
Krigsfanger som flyktet til SSten Losenborg skriver om hur svenska myndigheter
behandlade ryska tillfångatagna soldater och om
utlämningen av dem till Sovjetunionen efter andra
världskriget. Författaren har tagit del av tidigare
hemligstämplade dokument som beskriver hanteringen av
fångar i Luleå, Sundsvall och Gävle. I bokens andra del
beskriver han några äventyrliga resor han gjort bakom
järnridån under kalla kriget (Libris beskr.)
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Forfattere

Tittel

Lundberg, Lennart

Utgivelses år

Utgiver

Under kriget: svenska spioner och hjältar
i skuggan av andra världskriget

1997

Tre böcker, Göteborg Förintelsen/Vita bussarna Behandlar de händelser som utspelades i krigetsslutskede
som hade anslutning till svenska medborgare som
riskerade sina liv för att rädda andras, bland andra norska,
bland annat i Bernadotteaktionen 1945/Vita bussarna. (LK)

Lundberg, Lennart

Krigsmalmens offer : en bok om
järnmalmstrafiken till Tyskland under
andra världskriget och en försenad
hyllning till det svenska sjöfolket

1993

Åkeriförlaget,
Värnamo

Lundberg, Lennart

Lejdtrafik och kvarstad : den svenska
lejdtrafiken och de norska
kvarstadsbåtarna under andra
världskriget med avsnitt ur
kommendörkapten Tore Simonssons arkiv

1999

Lundbäck, Britt-Marie

Problematiska gäster : norsk militär
inmarsch i Värmland april 1940

Lundgren, Hans

Krampen : ryssläger i Sverige under
andra världskriget

Lundgren, Lars

Kontroversiell representation. Det
svenska generalkonsulatet i Oslo 19411945
Att ställa upp hörde till

6op-uppsats i historia,
1990
Stockholms Universitet 1990,
icke publicerad
Karlstads stiftsbok 1995/96 (84), 1995
s. 118-123

From information to intrigue : studies in
secret service based on the Swedish
experience 1939-45

1993

Löfgren, Tommy

McKay, Craig Graham

I (bok, tidsskrift)

Meddelanden från Krigsarkivet
12 (1991), s. 147-168

Tema

Handel, økonomiske
relasjoner

Kort beskrivelse

Behandlar de svenska sjömän som var sysselsatta i
malmfrakten till Tyskland, varav många dog i arbetet.
Behandlar bl.a. det svenska behovet av att exportera malm
för att kunna importera andra livsnödvändiga varor. (LK)

Handel, økonomiske
Behadlar den så kallade lejdtrafiken som var livsviktig för
relasjoner (kvarstadsbåt.) den svenska försörjningen under kriget. Därtill behandlas
de norska kvarstadsbåtarna. (LK)

1991

Krigsarkivet

2008

Västmanlands Läns
Museum

Internering (inkl ty
desertører)

Artiklen behandlar en norsk brigad som marscherade in
över den svenska gränsen våren 1940. Här får läsaren
veta varför de kom och hur man från svensk sida löste
anskaffning av mat och husrum m.m. (LK)
Krigsfanger som flyktet til Författaren, lokalredaktör för Upsala Nya Tidning, berättar
Sverige
om svenska interneringsläger, främst i Västmanland, för
sovjetiska soldater som rymt från främst tyska fångläger i
Norge. Ockupationsmakten där använde krigsfångarna
som tvångsarbetare under mycket brutala förhållanden
med många dödsoffer. Sverige utlämnade senhösten 1944
ett par tusen av internerna till Sovjet. (AJ)
Ej granskad

Karlstad :
Stiftskansliet

Den för AJ enda kända beskrivningen av en viktig och
utsatt svensk representation under andra världskriget. (AJ)

Flukt til Sverige;
Om Lilly Olsson i Rävmarken, Dalsland, och hennes hjälp
Norsk/alliert motstand fra till norska flyktingar under andra världskriget. (Libris beskr.)
svensk jord
Och till motståndsmän. Baserad på en intervju (LK)
Norsk/alliert motstand fra This volume offers an account of some key activities of the
svensk jord
Allied secret services and their German counterparts in
Sweden during World War II. It also describes in some
detail Swedish wartime legislation and Swedish
organizations concerned with internal security and
intelligence. (https://www.routledge.com/From-Informationto-Intrigue-Studies-in-Secret-Service-Based-on-theSwedish/McKay/p/book/9780714680354 (läst 171105))
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Moberg, Axel

Ekot av kriget : hur andra världskriget
skildrades i dåtida svenska tidningar

2015

Modig, Nils

Strömstad: gränsstad i ofred och krig

2013

Molander, Pia

Intelligence, Diplomacy and the Swedish
Dilemma: The Special Operations
Executive in Neutral Sweden, 1939-45

Intelligence and National
Security 22, no. 5 (Oct. 2007):
P.722-744

Utgivelses år

2007

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Press/opinion

Den före detta UD-tjänstemannen Axel Moberg undersöker
vilken bild den svenska allmänheten fick av andra
världskriget medan det pågick. Han har gått igen de tio
största dagstidningarna från 1938-45. I stort sett stämmer
bilden överens med dagens rapportering i ämnet. De flesta
dagstidningarna tog avstånd från den tyska politiken och
de var negativa till motståndsrörelser ända fram till slutet
av kriget. Bortglömda händelser lyfts också fram (Libris
beskr.)
Norsk/alliert motstand fra Skildringarna av Strömstad spänner över 300 år, från 1660svensk jord; Flukt til
talet fram t.o.m. andra världskriget. Staden grundades för
Sverige
Sveriges försvar mot Norge och som en handelsplats. Vid
ett flertal tillfällen har staden skövlats, plundrats och bränts.
Karl den XII förberedde sitt angrepp på Norge i Strömstad.
I senare tid har tre stora konflikter satt sin prägel på
staden: unionsupplösningen 1905 och de båda
världskrigen. (Libris beskr.) Ett par sidor behandlar
kurirverksamhet, vapensmuggling och norska flyktingar.
(LK)
Norsk/alliert motstand fra This article will survey the activities of Special Operations
svensk jord
Executive (SOE) in Sweden during the course of the
Second World War. Under the constraints of a foreign
policy that sought to gradually encourage the government
of Sweden to become more pro-allied rather than pro-axis
and ‘non-belligerent’, SOE nonetheless entered Sweden
with hopes of developing a series of contacts with groups
and individuals that could be turned into active resistance if
Sweden joined the axis, or if Nazi Germany either invaded
or occupied Sweden and the whole of Scandinavia. Once
the possibility of an axis invasion of Sweden was decisively
dismissed, SOE had to find a different role. In Sweden, the
successful development of SOE's intelligence gathering
capabilities in the economic sphere, especially in the allied
campaign against German iron-ore traffic and ballbearings, provided the organization with a purpose that
definitely took another course when compared to
intelligence activities in other regions and countries. With
these constraints in view, this article focuses on three
major aspects of SOE involvement in Sweden. First, the
article will examine SOE's role, and war aims in Sweden,
linking these to the very different requirements of the
Foreign Office. Second, the article will explore British and
Swedish intelligence relations. Third, it will consider the
Swedish security police response to British
intelligence.(Abstract) Artikel i fulltext finns på:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0268452070171
8146)
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Forfattere

Tittel

Skarin Frykman, Birgitta &
Nordström, Annika & Ninni
Trossholmen

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Västsvenskt vardagsliv under andra
världskriget : en tillbakablickande antologi

2014

A-Script förlag

Tysk transitt gjennom
Sverige

Norlén, Nils

De sista vittnena : till femtioårsminnet av
andra världskrigets slut : [nu måste det
berättas-]

1994

Flukt til Sverige;
Internering (inkl ty
desertører)

Antologi om olika aspekter av vardagslivet under krigsåren.
Bygger på folkminnesuppteckningar och intervjuer. Ett
kapitel heter "Tysktågen" där minnen från dessa står i
centrum. (LK)
"Om de storpolitiska skeendena har det skrivits hyllmetrar
medan krisårens vardagsdramatik bland vanligt folk inte
har uppmärksammats" (baksidestext). I boken berättar ett
antal värmlänningar om sina minnen från krigsåren. Ett
avsnitt behandlar en tysk desertör, ett annat norrmännens
flykt till Sverige. Bygger på intervjuer (LK)

Oldenburg, Lennart

Under stöveln : Norge 1940-1945

2008

Norske flyktninger i
Sverige; Norsk/alliert
motstand fra svensk jord;
Förintelsen/Vita bussarna

Skildring av den tyska ockupationen av Norge 1940-1945.
Förloppet var annorlunda än för det samtidigt invaderade
Danmark och gjorde Norge till aktiv deltagare i andra
världskriget. Det innebar stora offer i form av ödeläggelse,
stupade, deporterade till koncentrationsläger och förluster i
människoliv på världshaven. Här får man bl.a. höra talas
om Josef Terboven, som vid sidan av Quisling och Hitler,
hade en nyckelroll. Förlaga: Atlantis, 2008 (librsi beskr.)
Författaren framhåller i boken Sveriges roll som
grannsland. I kapitlet Utefront II behandlas norska
flyktingar till Sverige, kurirtrafik, polititroppena m.m. Vita
bussarna har fått ett eget kapitel. (LK)

Olofson, Willy

Gränsbo i krigets skugga : erfarenheter
och minnen av motståndet

Uppsala universitet, Svenska
institutet för missionsforskning

2012

Norske flyktninger i
Sverige

Författaren och bokens redaktör, missionspastorn WO, är
son till ”Mor Betsy” som med sin familj bodde invid
riksgränsen strax norr om Töcksfors och hjälpte drygt 3
000 norska flyktingar då de nyss kommit in på svenskt
territorium. WO har haft stor hjälp av Sigbert Axelson, som
också skrivit en intressant och översiktlig introduktion. (AJ)

Olsson Samuelsson, Åsa

På flykt från Värmland

Värmland förr och nu:
Värmlands museums årsbok
2006, s. 157-167

2006

Ottosson, Jan & Lars
Magnusson

Hemliga makter : svensk militär
underrättelsetjänst från unionskrisen till
det kalla kriget

2004 - 2. uppl.

Värmlands museum Flukt til Sverige

Ej granskad

Om Willy Brandt respektive Wollwebers flykt till Sverige via
Norge.
Om den svenska underrättelseverksamheten från 1905 till
ca 1960. Inledningsvis om unionskrisen med Norge 1905,
därefter om tiden före och under 1:a världskriget.
Mellankrigstiden och 2:a världskriget behandlas i var sitt
kapitel. Vidare om det kalla kriget, med operationer i
Baltikum och Finland och kontakter med Väst. Om
framgångar, misslyckanden, internmaktkamper m.m. (Libris
beskr.)
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Forfattere

Tittel

Palm, Thede

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Några studier till T-kontorets historia
utgivna genom Evabritta Wallberg

1999

Kungl. Samf. för
utgivande av
handskrifter rörande
Skandinaviens
historia

Svensk-norsk
etterretningssamarbeid

Persson, Maria (red.)

Skatås : utgrävningen av en minneslucka

2011

Bricoleur press,
Lindome

Persson, Sune

Vi åker till Sverige: de vita bussarna 1945

2002

Petersson, Birgit

För sjuttio år sedan : Brodjaga i
Nordnorge våren 1940

Presshistorisk årsbok 2010, s.
134-164

2010

Press/opinion

Petersson, Rikke

Ragnvald Blix : karikatyrtecknaren som
utmanade Hitler

Historielärarnas förenings
årsskrift, 2008, s. 21-39

2008

Press/opinion

Rander, Tommy

Din farfar heter Bernt

2010

Zon, Borås

Norske flyktninger i
Sverige

När Tommy Randers son ställer frågan om vem farfar var
börjar Tommy forska om sin far och hans liv. Fadern hette
Bernt Johannessen och han lämnade familjen innan
Tommy var 2 år gammal. Efterforskningarna och möten
med fadern ger upphov till denna dokumentära roman om
livet för folket i Norden under Tysklands ockupation av
Norge och Danmark och vad Bernt Johannessen fick
uppleva av den och sin fångenskap i Tyskland. Förlaga:
Zon, 2010 (Libris beskr.) Om Bernt Johannessen;
Trondheim-Öreryd-Göteborg-Sachsenhausen... (AJ)

Rehn, Siv

Internerad i norra Sverige : Krigsmaktens
och Utlänningskommissionens
interneringsläger i Norr- och Västerbotten
under åren 1940-1945

2002

Probus, Stockholm

Internering (inkl ty
desertører)

Under 2:a världskriget hade den svenska krigsmakten
ansvar för att hålla soldater från främmande makt i förvar.
Interneringsläger organiserades i Kiruna 1940 och norr om
Kalix 1944. Bland drygt 140 internerade tyskar har förf.
funnit uppgifter om 80 i svenska register och arkiv. Hon har
kunnat spåra 12 män, som alltjämt bor i Sverige. De
berättar om pliktarbete i skogen och om interneringstiden.
Viktigt tidsdokument. Inläst ur Probus, 2002 (Libris beskr.)

TP samverkade tidigt med norska underrättelsetjänsten vid
flyktinglägret Öreryd i Småland och därmed indirekt med
dess brittiska kontakter. Han var senare verksam för Cbyrån i gränsbygder i Värmland. Vad han gjorde där i höljt i
dunkel… TP blev vid C-Byråns nedläggning efter kriget
chef för den nya militära underrättelsetjänsten – T-kontoret,
efter Thede? – tills han hamnade i konflikt med Olof
Palme… TP:s arkiv vid Krigsarkivet i Stockholm är sedan 1
januari 2016 tillgängligt för forskning men en stor del av
volymerna är fortsatt hemligstämplade. (AJ)
Norske flyktninger i
Vid Skatås i Väst-Sverige påträffades spår efter ett tidigt
Sverige
norskt läger under kriget. 1945 kom över 500 överlevande
från nazi-tyska koncentrationsläger till Skatås för
koncalescens inför vidare förd till sina hemländer. (AJ)
Förintelsen/Vita bussarna Mot slutet av 2:a världskriget utrustade Sverige, med hjälp
från Danmark och Norge, en rödakorsexpedition för att
hjälpa skandinaviska fångar i koncentrationslägren. Vita
buss-aktionen visade på beslutsamhet och gav genklang i
den krigsdrabbade världen. Tusentals fångar räddades till
friheten i Sverige. Faktafylld och läsvärd. Inläst ur Fischer
& Co, 2002 (Libris beskr.) Ett standardverk om Folke
Bernadottes räddningsexpedition. (AJ)
Artikeln handlar om Dagens Nyheters frontreporter Alma
Braathen (signatur Brodjaga) som rapporterade från
striderna i Nordnorge 1940. Förf. var 2010 docent i historia
med presshistoria som specialitet. (LK)
Artikeln behandlar den norsk karikatyrtecknaren Ragnvald
Blix som under kriget levde i exil i Sverige och härifrån
tecknade karikatyrer över den nazityska politiken (LK)
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Forfattere

Tittel

Richardson, Gunnar

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Beundran och fruktan : Sverige inför
Tyskland 1940-1942

1996

Carlssons förlag

Svenska och norska
medlöpare (Tyskland,
inkl. krigsförbrytare)

Richardson, Gunnar

Förtroligt och hemligt: kunglig
utrikespolitik och svensk neutralitet under
andra världskriget

2007

Carlssons förlag

Svensk
utrikespolitik/neutralitetspr
oblematik

Roth, Stig

Kontakt över gränsen: ett svenskt-norskt
samarbete under Norges ockupation.
Dalsland - Østfold - Bohuslän 1942-1945

2005

Svensk-norsk
etterretningssamarbeid;
Norsk/alliert motstand fra
svensk jord

Rydberg, Gudrun  

Betaniakapellet i Rävmarken som hemlig Hembygden (Färgelanda) 2005,
norsk Milorgbas år 1945
s. 85-122

2005

Norsk/alliert motstand fra
svensk jord

Rydberg, Gudrun

Knut Ek - norsk kurir med kamera och
förfäder från Bolstad

Hembygden (Färgelanda) 2005,
s. 47-72

2005

Norsk/alliert motstand fra
svensk jord

Rydberg, Gudrun

Gunnar Jenssen - norsk motståndsman
med hjärtat i Nössemark

Hembygden (Färgelanda). 2005, 2005
s. 11-46

Norsk/alliert motstand fra
svensk jord

Sandelin, Kenneth

I skuggan av tysktågen

60-poängsuppsats i historia,
Högskolan i Karlstad 1991

Tysk transitt gjennom
Sverige

Sandlund, Elisabeth

Vår beredskap är god - även den
journalistiska

Folk och press i rörelse /
1999
redaktörer: Karl Erik Gustafsson
& Per Rydén, s. 51-53

I början av 1940-talet stod Hitlertyskland på höjden av sin
makt. I Sverige tog många öppet parti för Tyskland; det
förekom ett omfattande kultur- och idrottsutbyte och
svenska militärer reste på studieresa till Tyskland. Förf.
kartlägger här Tysklandstrafiken under 1940-1942,
diskuterar orsakerna och tar även upp frågan om dessa
kontakter var nödvändiga för att hålla Sverige utanför kriget
(Libris beskr.) Behandlar bland annat frågan om Nordiska
spel i Sverige och den i sammanhanget problematiska
tyska ockupationen av Norge. (LK)
I boken uppmärksammas de relativt okända svenska
medlingsförsöken mellan England och Tyskland 1940, där
kung Gustav V på eget initiativ försökte mäkla fred. Vidare
undersöks bl.a. myterna kring den svenska beredskapen
liksom den amerikanska kartläggningen av var kända
svenskar hade sina politiska sympatier. Förf. behandlar
också utförligt kontakterna med Tyskland bland exempelvis
militärer och journalister. Förlaga: Carlsson, 2007 (Libris
beskr.)
Dokumenterar de många flykt- och kurirvägarna över
gränsen i sydöstra Norge. Utförligt notverk med
kommentarer av Gudrun Rydberg. Fil.lic. Stig Roth var
verksam vid M-kontoret i Göteborg, den västsvenska
militära underrättelsetjänsten med högkvarter på vinden till
Rhösska konstslöjdmuseet. (AJ)
Behandlar Milorgs aktiviteter i Sverige. Baserad på
intervjuer. (Libris beskr.) Finns även andra källor än
intervjuerna (LK).
Knut Ek tjänstgjorde som kurir mellan Sverige och Norge.
Baserad på intervjuer. (Libris beskr.) Det finns också andra
källor än intervjuerna (LK).
Gunnar Jenssen tjänstgjorde på kurirlinjerna i
DalslandBaserad på intervjuer. (Libris beskr.) Även andra
källor än intervjuerna (LK).
Ej närmare granskad. Publikationsformen visar dock den
vetenskapliga inriktningen. Titeln skvallrar om innehållet.
(LK)
Behandlar kort den värmländska pressens bevakning av
kriget i Norge och flyktingströmmen därifrån. (Kort)

Schwarze, Erika (nyutg.)

Kodnamn Onkel

1995

Göteborg :
NORDICOMSverige, 1999. (Sylwan (Göteborg))

Press/opinion

Svensk-norsk
etterretningssamarbeid

E.S., född 1917 i Tyskland, kom i januari 1942 till
Stockholm för att tillträda en tjänst som sekreterare vid
Tyska legationen. Stockholm var vid den här tiden centrum
för utländsk spionverksamhet med ett rikt nöjes- och
restaurangliv i vilket förf. snart tog aktiv del. Hon inledde ett
samarbete med den svenska underrättelsetjänsten och
utlämnade hemliga uppgifter under täcknamnet Onkel
(Libris beskr.). Onkel hade även kontakter med både
norska och danska motståndsrörelser. (LK)
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Forfattere

Tittel

Sjöstedt, Charlotta

I skuggan av ett hjälteland: svenska
frivilliga för det ockuperade Norge

1999

Svanberg, Ingvar & Tydén,
Mattias

Sverige och förintelsen: debatt och
dokument om Europas judar 1933-1945

3. uppl. 2005

Svensson, Rune

Sveriges hemliga vapen? C-byråns
Militärhistorisk tidskrift 1999, s.
verksamhet under andra världskriget : en 66-130
analys av mål, medel, organisation och
verksamhet i stort

Söderman, Erik

TV-produktion

TV-produktion

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Förf., journalist, specialiserad på historia, skriver om något
som legat fördolt i den svenska historien: den illegala och
den officiella rörelsen i Sverige för ett fritt Norge i 2:a
världskrigets slutskede. Förf. beskriver organisationers,
myndigheters och enskilda människors agerande. Vidare
reflekterar hon över begrepp som hjältemod och manlighet,
om varför vissa män blir frivilliga i krig (Libris beskr.)

Dialogos, Stockholm

Förintelsen/Vita
bussarna; Press/opinion

1999

Militärhistoriska
avdelningen,
Försvarshögskolan,
Stockholm

Svensk-norsk
etterretningssamarbeid

Revolver-Harry : överdirektör Harry
Söderman vid Kriminaltekniska anstalten
: hans liv och bedrifter
Skandinavien i Hitlers järngrepp:
Motstånd

2010

Erik Söderman förlag Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

2015

Nordvision

Ej granskad

Skandinavien i Hitlers järngrepp: På flykt

2015

Nordvision

Ej granskad

Boken är en genomgång av den information som fanns
tillgänglig för svenskar under åren 1933-1945 om
nazisternas ogärningar mot de europeiska judarna. Mest är
det fråga om tidningsartiklar, men även utdrag ur
riksdagsdebatter återges. I ett inledande avsnitt beskrivs
forskningen kring Förintelsen. Förf:na visar att
informationen om tyskarnas förintelsepolitik var större än
man hittills trott. (Libris beskr.) Kapitel 12 har rubriken ”Ett
ohyggligt budskap kommer från Norge” (AJ)
Behandlar C-byrån och visar bl.a. hur denna rekryterade
norska flyktingar för sin verksamhet och hur man lät den
norska exilregeringen inhämta upplysningar från flyktingar i
flyktingläger i Sverige. Artikeln beskriver utvecklingen av
ett svensk-norskt samarbete beträffande underrättelser och
underrättelsetjänst. (LK)
Författaren ES är son till ”Revolver-Harry” och har värnat
om integritet och objektivitet då han skrivit om sin
kontroversielle far. (AJ)
Hitler tar makten i Skandinavien och fortsätter att hålla de
nordiska länderna under kontroll genom fruktan för den
nazistiska terrorn. Men motståndet mot honom och hans
regim växer mer och mer. Trots att motståndskamp är
farligt är det många som väljer att göra uppror även om de
får betala ett högt pris. Många förlorar sin frihet eller blir
dödade. Ett unikt arkivmaterial visar historien om det
skandinaviska motståndet mot nazismen. (Libris beskr.)
1942 bor det omkring 2.000 judar i Norge och närmare
8.000 i Danmark. Deras vardag ska snart förändras. Cirka
1.500 norska medborgare tvingas att anmäla sig hos
polisen och bli registrerade som judar. Flera hundra norska
judar kommer att deporteras till Auschwitz. 1943 är det
danskarnas tur men många av de danska judarna lyckas
fly till säkerhet i Sverige. Men på flyktingförläggningarna
möts de åter av antisemitism. Judarnas öde i Sverige,
Norge och Danmark berättas med hjälp av de tre ländernas
olika filmarkiv. (Libris beskr.)
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Forfattere

Tittel

TV-produktion

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Skandinavien i Hitlers järngrepp:
Rättvisans stund

2015

Nordvision

Ej granskad

TV-produktion

Skandinavien i Hitlers järngrepp:
Tyskarna kommer

2015

Nordvision

Ej granskad

Hitlers grepp om Skandinavien släpper. Överallt flyr
människor undan krigets sista skede. Röda Armén krossar
motståndet på östfronten och driver miljontals flyktingar
framför sig. I Norge döms Vidkun Quisling till döden, och
även Danmark och Sverige markerar tydligt den nya tiden
som börjar efter många års förtryck. De baltiska och tyska
krigsfångarna i Sverige blir utlämnade till sin värsta fiende Sovjetunionen. (Libris beskr.)
Andra världskriget har börjat och Hitler börjar sätta press
på de skandinaviska länderna. Drömmen om ett nazistiskt
storrike håller på att bli verklighet. Det är april 1940 och
Hitlers järngrepp tvingar fram handlingsplaner. Sveriges
Kung Gustav, Norges Kung Haakon och Danmarks Kung
ska tillsammans med sina regeringar fatta ett svårt beslut.
Ska de kämpa, eller ska de kapitulera för vad som verkar
vara en övermäktig fiende? Med hjälp av arkivmaterial
flätas de tre ländernas öde samman. (Libris beskr.)

TV-produktion

Skandinavien i Hitlers järngrepp: Under
press

2015

Nordvision

Theander, Agge och Roth,
Thomas

I skuggan av kriget : transitotrafik och
flyktingströmmar

Thomasson, Lars

Ny gränsbetning i Jämtland under kriget :
fristad för norsk samefamilj i Årefjällen
1943-46

Året är 1941 och Hitler öppnar en ny front i kriget. Ickeangreppspakten med Sovjetunionen bryts. Kommunismen
ska krossas och det gäller även i de skandinaviska
länderna. Danmark, Sverige och Norge utsätts för en
enorm press av tyskarna. I Norge sker det stora
demonstrationer medan Danmark och Sverige väljer att
samarbeta. De tre ländernas öden visas med unikt
arkivmaterial och sätter Sveriges historia i ett större
skandinaviskt perspektiv. (Libris beskr.)
Norsk/alliert motstand fra Behandlar Kirunas historia ur ett krigsperspektiv. Bland
svensk jord; tysk transit
annat behandlas tyskt transittrafik och norska
gjennom Sverige
motståndsrörelsens aktioner från Norrbotten. (LK)
Norske flyktninger i
Behandlar (enl titel) norsk samefamilj på flykt i Jämtland.
Sverige

Kiruna : 100-årsboken. D. 1.,
2000, s. 234-250

2000

1991

Ej granskad
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Forfattere

Tittel

Thorsell, Staffan

Mein lieber Reichskanzler! : Sveriges
kontakter med Hitlers rikskansli

Thun, Krister

Tieke, Wilhelm (övers.)

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

2007 - [Ny utg.] Bonnier, Stockholm

Svenska och tyska
medlöpare (Tyskland,
inkl. krigsförbrytare)

Mein Lieber Reichskanzler! Så börjar det brev som Gustaf
V hösten 1941 i hemlighet sände till Adolf Hitler för att
gratulera Führern till framgångarna på östfronten. Han
skrev ned det för hand på Drottningholms slott den 28
oktober 1941.I ”Mein Lieber Reichskanzler” berättar
Expressens förre chefredaktör Staffan Thorsell om
kontakterna mellan Sverige och Hitlers Rikskansli. Han
berättar om bröllopet mellan Gustaf Adolf, arvinge till
Sveriges tron, och Sibylla, dotter till hertigen av Sachsen,
Koburg och Gotha. SA-män i bruna uniformer kantade
bröllopskortegens väg och Hitler gratulerade brudens far,
som var morfar till vår nuvarande kung, och som en gång i
tiden banade väg för Hitler till Rikskansliet i Berlin.Staffan
Thorsell skriver om svenska biskopar, akademiledamöter,
officerare och direktörer som slog sig ned i soffan hos
Hitler och om Sveriges förhållande till det Tredje riket. Nya
dokument berättar om den svenske ärkebiskopen Erling
Eidem, som i oktober 1942 via en tysk präst och en SSman, fick veta precis hur det gick till när judar från hela
Europa gasades ihjäl i de förintelseläger som Hitler byggt
upp i Polen. De hoppades att den svenske biskopen skulle
slå larm och berätta för världen vad som pågick. Han valde
att tiga.”Mein Lieber Reichskanzler!” är resultatet av en
djupdykning i svenska, tyska och amerikanska arkiv och
bibliotek. Boken är ett viktigt nutidshistoriskt dokument som
ger en uppseendeväckande bild av kontakterna mellan
Sverige och Tyskland. En bild som många idag inte känner
till och som andra gärna vill blunda för. [Elib] (Libris beskr.)

C-byråns verksamhet i Norge 1939-1945 - Kvalificerat hemlig: fyra studier
sedd ur ett förvarningsperspektiv
om svensk underrättelsetjänst
och underrättelsetjänst i
Sverige, s. 13-54

2002

Svensk-norsk
etterretningssamarbeid

Behandlar C-byråns underrättelser från det av Tyskland
ockuperade Norge 1940-1945. Thun undersöker, i denna
sin reviderade C-uppsats i historia, vilken typ av
underrättelser från Norge C-byrån intresserade sig för, hur
dessa underrättelser presenterades i rapporter, vad Cbyråns rapporter säger om rapportörerna och deras
metoder, hur rapporteringen förändrades över tid m.m. (LK)

Division Nordland i strid : svenskar,
norrmän och danskar i Waffen-SS från
Baltikum till Berlin 1943-1945

2011

Svenska och norska
medlöpare (Tyskland,
inkl. krigsförbrytare)

Läsaren får följa Division Norrland som ingick i III SSpansarkåren på östfronten. Här stred de skandinaver som
anslutit sig frivilligt till SS. Boken bygger på den frivillige SSsoldaten Wilhelm Tiekes skildring av striderna vid
Leningrad, i Baltikum, Pommern, fram till slutstriden i
Berlin. Lennart Westberg och Martin Månsson har
bearbetat materialet och kompletterat med intervjuer och
faktaavsnitt. Den tryckta boken är rikt illustrerad (Libris
beskr.)
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Forfattere

Tittel

Trigg, Jonathan (övers.)

Hitlers vikingar : historien om det
skandinaviska Waffen-SS : Den norske
legion, Frikorps Danmark, Wiking och
Nordland

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

2015

TV-produktion, UR Samtiden Förintelsens överlevande berättar: Rosa
Pajkin Tankus - hela intervjun

2015

Föreningen
Förintelsens
överlevande

Tema

Kort beskrivelse

Svenska och norska
medlöpare (Tyskland
inkl. krigsförbrytare)

Jonathan Trigg är en före detta militär som gett ut ett flera
böcker om frivilliga soldater som slogs för Tyskland under
andra världskriget. Denna fjärde bok handlar om frivilliga
Waffen-SS soldater från Norden. Författaren bygger
mycket av sitt material på intervjuer med de stridande.
Boken är lättläst med korta kapitel. I denna utgåva finns ett
förord av Bosse Schön som behandlar det faktum att Trigg
inte problematiserar soldaternas berättelser. (Libris beskr.)

Flukt til Sverige

Rosa Pajkin Tankus var en av få judar i Norge som
överlevde Förintelsen och andra världskriget. Här berättar
hon om faderns och broderns tillfångatagande, moderns
sjukdom och om sin och systerns flykt till Sverige. Inspelat
av Föreningen Förintelsens Överlevande den 16 april 2013.
Intervjuare: Suzanne Kaplan. (Libris beskr.)
Norsk/alliert motstand fra Krigshistorikern JW summerar de olika verksamheter den
svensk jord
norsk-amerikanske flygöversten Bernt Balchen drev i
Sverige de sista krigsåren, inklusive ”slipp” till
hjemmefronten, luftbron ”Balder/Sonnie” av ett par tusen
norska rekryter till Storbritannien sommaren 1944 samt
inflygning av ”polititropper” till Finnmark sista krigsvintern
1945. (AJ)
Svensk-norske
En biografi över den svenska utrikesministern. Här
regjeringsrelatsjoner
behandlas 9 april 1940, transiteringen m.m. (LK)

Waernberg, Jan

Flygoperation Balchen: amerikanska
flygningar i Sverige 1944-1945

Specialnummer av Svensk
Flyghistorisk Tidskrift, 4/1995, i
samverkan med Norrbottens
Flygflottilj, F21 vid Luleå

1995

Svensk flyghistorisk
fören.

Wahlbäck, Krister

Christian Günther

Svenska diplomatprofiler under
1900-talet / redaktörer: Gunnar
Artéus och Leif Leifland, s. 71111

2001

Probus, Stockholm

Wallenius, Mats &
Johansson, Anders

Norges tack till Sverige : svek,
samverkan och solidaritet över Kölen
1940-1945

2016

Svensk-norska
samarbetsfonden

Norske flyktninger i
Sverige; Militær hjelp til
Norge (polititroppene);
Humanitær hjelp/
Svenska Norgehjälpen;
press/opinion;
Förintelsen/Vita bussarna
m.m.

Wechselman, Maj

De bruna förbindelserna

1995

Ordfront förlag

Svenska och norska
medlöpare (Tyskland,
inkl. krigsförbrytare);
Svensk-norsk
etterretningssamarbeid

Boken tar sin utgångspunkt i den minnessten som
överlämnades till Sverige som "Norges tack" och det tal
som Kung Olav höll i samband med överlämnandet 1983.
Med utgångspunkt i kung Olavs tal och dess centrala
element beskriver författarna de svensk-norska
förbindelserna under kriget utifrån flera aspekter (se
kolumnen "Tema"). Författarnas tematisering indelas i de
övergripande kategorierna svek-samverkan-solidaritet för
att belysa de förändringar som skedde i de svensk-norska
relationerna/förbindelserna under kriget (LK)
M.W., journalist, dokumentärfilmare och samhällsdebattör,
redogör i denna bok för långtgående samarbete mellan
svensk och tysk militär och underrättelsetjänst under och
efter 2:a världskriget. Den militära underrättelsetjänstens Cbyrå avskaffas 1945 p.g.a. sitt samarbete med
Hitlertyskland. Omfattande litteratur- och källförteckning
samt namnregister ingår (Libris beskr.) Innehåller bland
annat kapitlen "C-byråns norska förbindelser", "En
skattkista från Norge", "Byteshandeln och mordet på Kaj
Holst" som har tydlig koppling till svensk-norska relationer.
(LK)
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Forfattere

Tittel

Weebe, Axel (redigerad av
Folke Bergh)

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Krigsdagbok 1940-45

2001

Proprius, Stockholm

Humanitær hjelp/
Svenska Norgehjälpen

Larsen, Kajsa

Vi har inte rätt att glömma: farliga texter
från andra världskriget

2006

Ej granskad

När Norge ockuperades av Tyskland var Axel Weebe
kyrkoherde i Svenska statskyrkans församling i Oslo.
Under krigsåren förde han dagbok och nedtecknade noga
både händelser inom församlingen och skeenden runtom i
Oslo, Norge och världen i övrigt. Weebe byggde också upp
hjälpverksamheten till nödställda i Norge och verkade som
kontaktlänk mellan norska kyrkomän och den svenska
statskyrkan och regeringen. Inläst ur Proprius, 2001 (Libris
beskr.)
Texter från 2:a världskriget kring rashat och
människoförakt. Boken har fem avsnitt som handlar om
tysk judepolitik, det neutrala Sverige, ockupationen av
Norge och Danmark samt Tyskland inifrån. En kort
faktaintroduktion som följs av texter av kända författare. En
bok som levandegör historien ur "den vanliga människans"
perspektiv. Inläst ur NoK, 1996 (Libris beskr.)

Widfeldt, Bo

Tyska nödlandare 1939-1945 : [samt
uppgifter om flygplan från Polen, Norge
och Finland]

2007

Internering (inkl ty
desertører)

Widfeldt, Bo

Amerikanska nödlandare 1943-1945

2007

Wigström, Gun

Gränslös vänskap i skuggan av kriget

1996

Wulvaricht

Spionage i Göteborg under andra
världskriget : hemlig tysk och allierad
verksamhet i Göteborg 1939-1945

2009

Alruna, Göteborg

"I samband med andra världskriget kom sammanlagt 333
utländska flygplan till Sverige som bl. a. nödlandare,
Flygplan med flyktingar eller desertörer blev vanliga mot
krigets slutskede. I boken redovisas alla de händelser
ssom hade tysk anknytning. Inte bara flygplanen berörs
utan även besättnigarna och deras öden, interneringar,
utväxlingar[...] Även händelser som berör Norge, Polen och
Finland redovisas." (Baksidestext)
Flukt til Sverige,
Under andra världskriget tvingades många utländska
Internering (inkl ty
flygplan nödlanda i Sverige, som blev en tillflyktsort för
desertører)
flygare i nöd. Boken är en detaljerad genomgång av de
amerikanska plan som nödlandade under åren 1943-1945.
Många allierade flygbesättningar hamnade i de
tyskockuperade Danmark och Norge. Med hjälp av
motståndsrörelsen kunde de fly till Sverige. Den tryckta
boken är rikt illustrerad. Inläst ur Air Historic research, 2007
(Libris beskr.)
Ej granskad
Dokumentär berättelse om krigsåren och beredskapstiden
på 1940-talet vid sjön Bullaren i Bohuslän och
angränsande Östfolds fylke i Norge. Boken bygger på
intervjuer, efterlämnade minnen, tidningsartiklar, brev.
Ockupationen och hotet mot den svenska gränsen belyses
ur vanliga människors perspektiv. Om människors förmåga
och vilja till vänskap och sammanhållning i trängda
situationer. (Libris beskr.)
Norsk/alliert motstand fra Mycket spännande stoff men svårt att bedöma och bruka
svensk jord
som käll- och referensmaterial eftersom författaren
gömmer sig bakom pseudonym. (AJ)
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Åhsberg, Bengt

Sveriges förenade studentkårer och det
nordiska studentsamarbetet under andra
världskriget

På historiens slagfält : en
festskrift tillägnad Sverker
Oredsson, s. 185-213

2002

Åmark, Klas

Att bo granne med ondskan : Sveriges
förhållande till nazismen, Nazityskland
och förintelsen

Åmark, Klas

Räddande änglar : kvinnor och
hjälparbete för flyktingar i Sverige 19331945
Krigstid i gränsbygd

Överby, Anders

2011

Att göra historia: vänbok till
Christina Florin, B158:B160s.
181-191

Utgiver

Bonnier, Stockholm

2008

1997

Tema

Kort beskrivelse

Humanitær hjelp/
Svenska Norgehjälpen)

Artikeln behandlar de svenska studentkårernas relitioner till
sina nordiska grannar under kriget, bland annat problemen
med att upprätthålla kontakter med norrmännen då
tyskarna upplöste dess norska motsvarighet, "Det Norske
Studentersamfund". Officiella kontakter upprätthölls
därefter endast med norska flyktingar som studerade i
Sverige, totalt 630 studenter åren 1941-1945. Man bidrog
därtill till Svenska Norgehjälpen med insamlingar i
studentkretsar och genom protestuttalanden kring den
tyska ockupationen. (LK)

Tysk transitt gjennom
Sverige; Norske
flyktninger i Sverige;
Humanitær hjelp/
Svenska Norgehjälpen;
Handel, økonomiske
relasjoner; svenska och
norska medlöpare
(Tyskland, inkl.
krigsförbrytare)

Nazityskland och andra världskriget berör oss fortfarande
starkt. Förf., professor i historia, sammanfattar här för en
bredare publik de senaste decenniernas svenska forskning
om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och
Förintelsen. Fram träder bilden av ett svenskt samhälle
som hade påtagliga svårigheter att hantera de utmaningar
som Nazityskland ställde Sverige inför. Förlaga: Bonnier,
2011 (Libris beskr.) Ett gediget standardverk om Sverige
och andra världskriget men där Norge hamnar något i
skuggan för det stora temat som anges i underrubriken. De
norska judarna ägnas 1,5 sida. (AJ) Innehåller dock avsnitt
som behandlar 9 april 1940, transiteringen, handeln med
Norge, norska flyktingar, Vita bussarna och krigsförbrytare
(LK)
Behandlar frivillig flyktinghjälp i Sverige under andra
världskriget. (LK)

Flukt til Sverige

Järnskogs
hembygdsfören.,
Koppom

Norsk/alliert motstand fra Skildring från 1940-talets beredskapstid i Västvärmland.
svensk jord; Norske
Här redogörs för kurirverksamhet i Värmland och Norge,
flyktinger i Sverige
flyktingtrafiken och episoder från beredskapsförbanden.
Dramatiska händelser inträffade, t.ex. skottlossning mot
gränsbefolkningen, allierade plan som slängde ut
förnödenheter längs gränsen m.m. Inläst ur Järnskogs
hembyggdsförening, 1997 (Libris beskr.) En innehållsrik
lokalhistorisk bok om värmländsk gränsbygd mot Norge
under andra världskriget. Utgiven av Järnskogs
hembygdsförening i Koppom som också driver museet
”Beredskapsåra” med prägel av 1940-talets försvar mot
den nazi-tyska ockupationsmakten. (AJ)
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Aasan, Marit

De svenske tollernes situasjon under
andre verdenskrig

2008

Handel, økonomiske
relasjoner

Aavatsmark, Anders

Overlege Nils Helsingen med familie sin
flukt til Sverige i desember 1944
Sepals : hemmelige baser på svensk jord
1944 -1945

Årbok / Nord-Trøndelag
historielag, Årg. 83 [i.e. 85]
(2008)
Årbok for Namdalen, Nr. 56
(2014)

2014

Flukten til Sverige

Albrigtsen, Roger

Utgiver

2009

Orion

I natt og tåke mot England :
Kvarstadbåtene - beretning fra en mann
om bord
Flyktningeloser i Sørfjorden - en
Sørfold, 2013, pp.12-15
oppsummering
Nils Nymoen, en politisoldat forteller om
Menneske og miljø i Nord-Troms
sine opplevelser for 70 år siden
: årbok, (2015)
Last Days of the Reich : The Diary of
Count Folke Bernadotte
Historicizing the uses of the past :
Scandinavian perspectives on history
culture, historical consciousness and
didactics of history related to World War II

1992

Cappelen

Bohn, Robert
Skodvin, Magne
Dahl, Hans Fredrik
Halvorsen, Terje
Ottosen, Kristian
Borgen, Poul H.F.

Borgersrud, Lars

Andresen, Alf Pahlow

Balstad, Jens
Bentsen, Carl Johan
Bernadotte, Folke

Tema

Militær hjelp til Norge
Norsk/alliert motstand fra
svensk jord
Svensk-norske
regjeringsrelasjoner

2013

Flukten til Sverige

2015

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)
Humanitær hjelp

2009

Frontline Books

2011

Transcript Verlag

Humanitær hjelp
Flukten til Sverige

Neutralität und totalitäre Aggression :
Nordeuropa und die Grossmächte im
Zweiten Weltkrieg

1991

Franz Steiner

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
Indirekte

Norske polititropper i Sverige/Norge 19431945 : operasjonene i Norge 1944-1945

2006

Veteranforeningens
historielag

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

2002

Institutt for
kulturstudier

Bugen, Paal

Overlatt til svenske myndigheter : de
norske krigsbarna som ble sendt til
Sverige i 1945
Kappløpet om Norge : 1939-1940

2017

Kolofon

Burström, Mats

Selective remembrance

Norwegian archaeological
review, Vol. 42, no. 2

Byström, Mikael

The Nordic prerogative

Norsk tidsskrift for
2008
migrasjonsforskning, Årg. 9, nr. 2

Calmeyer, Bengt

Svensk-ongan

1999

Falken

Humanitær hjelp

Cesarani, David
Levine, Paul A

'Bystanders' to the Holocaust : a reevaluation

2013

Routledge

Humanitær hjelp

Bjerg, Helle
Lenz, Claudia
Thorstensen, Erik

2009

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
Militær hjelp til Norge
(polititroppene)
Humanitær hjelp
Svensk opinion

Kort beskrivelse

Forfatter ønsker å formidle om nettverket av
etterretningsbaser som ble bygd opp langs grensen i nord.
Forfatter skriver om egne hendelser fra felttoget, via
kvarstadbåtene og som NN-fange.

Oversettelse av Bernadottes dagbok

Forfatter ønsker å belyse polititroppenes virksomhet i
Norge.
Første rapport fra forskningsprosjektet "Oppvekstvilkår for
krigsbarna lagt fram på Telavågkonferansen om Born og
krig, 25. april 20 02"
Forfatter tar på seg å rette opp norske historikeres
feiltolkninger og utelatelse av viktige kilder som kaster nye
lys på norges opptreden våren 1940.
Forfatter ser på en leir som huset polititropper under krigen
og kvinner fra tyske konstentrasjonsleirer etter krigen. Hva
blir husket i dag og kan arkeologi ha noe å bidra for å
forstå den nære fortiden.
Forfatter ser på i hvilken grad "den nordiske tanken" hadde
noe å si for endringen i den svenske flyktningepolitikken fra
1942-1947. Ser også på om dette bare gjaldt for "etniske
nordboere" eller om det var likt for alle.
Forfatterne ønsker å formidle historien om de 1000
barnene fra Finnmark som ble sendt til Sverige i perioden
1945-46.
Inneholder bla en artikkel om de hvite bussene
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Forfattere

Tittel

I (bok, tidsskrift)

Digre, Kari

Okkupasjon og Sverige-fart

Menneske og miljø i Nord-Troms 2002
: årbok

Dyrhaug, Tore

Historien om OSS i Stockholm

Militærhistorie, Årg. 3, nr. 6
(2010)

Eidum, Espen

Blodsporet : Sveriges bidrag til naziokkupasjonen av Norge

2012

Forl. Kristiansen

Eikli, Gunnar

Fra flukt til Sverige til krig i Finnmark

1996

G. Eikli

Ekman, Stig
Grimnes, Ole Kristian

Broderfolk i ufredstid : norsk-svenske
forbindelser under Annen verdenskrig

1991

Universitetsforlaget

Elvemo, Jarle

2012

Norgesforl.

Flukten til Sverige

2009
2013

HL-senteret

Flukten til Sverige
Humanitær hjelp

2013

Bloomsbury

Haarberg, Jon

Grensebarn i krig : de unge og glemte
heltene
Da jeg rømte til Sverige
Grev Folke Bernadotte og de hvite
bussene våren 1945 : en beretning om
mot
Hitler's Scandinavian legacy : the
consequences of the German invasion
for the Scandinavian countries, then and
now
Flyktningtrafikk på Finnskogen
-og atter takk! : øst for Kjølen - i krig og
fred : minnebilder Kronprinsesse Mډrthas
kirke
Med elever på flukt

Hammervold, Hagbart

Flukten til Sverige

Hedberg, Peter

Did Germany exploit its small trading
partners?
Deserteringer fra den tyske
okkupasjonshæren i Norge 1940-1945

Fredriksen, Karoline
Frydenlund, Grethe

Gilmour, John
Stephenson, Jill

Gjerstadberget, Kari
Guldvog, Eirik

Heide, Eivind

Sørfold, 2009, pp.67-69

Solør-Odal, Årg. 33, nr 2 (2001)

Utgivelses år

Utgiver

2010

Tema

Kort beskrivelse

Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige
Norsk/alliert motstand fra
svensk jord
Tysk transitt gjennom
Sverige

Forfatter beskriver Olaug Severinsens flukt til Sverige og
oppholdet i Sverige.

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)
Svensk-norske
regjeringsrelasoner
Norske flyktninger i
Sverige
Militær hjelp til Norge
Humanitær hjelp til Norge
Norsk motstand fra
svensk jord

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
Indirekte

2001
1996

Flukten til Sverige

Kroppsøving, Årg. 56, nr 3
2006
(2006)
Menneske og miljø i Nord-Troms 1997
: årbok

Flukten til Sverige

Scandinavian economic history
review, Vol. 56, no. 3

Handler om barn som deltok i grenselos/kurer
virksomheten.

De forskjellige artiklene ser i hovedsak på de forskjellige
nordiske landene, men tidvis kommer de indirekte inn på
svensk-norske regjeringsrelasjoner.

Omhandler også Eirik Guldvogs feltpresttjeneste under 2.
verdenskrig

2008
1995

Forfatter tar sikte på å formidle denne glemte delen av
krigshistorien som han "visste minimalt om inntil for kort tid
siden."
Minneskrift spesielt for kompanisjef Olav Tøndevold og
hans kompani, men også for II. Bataljon.
Fem artikler som oppsummerer forskningen så langt. I
tillegg diskuteres det i innledningen hva det kan forskes
videre på.

Sollia forl.

Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige
Militær hjelp til Norge
(polititroppene)
Handel, økonomiske
relasjoner
Internering

Forfatter beskriver sin egen flukt til Sverige, oppholdet i
Sverige, utdanning i polititroppene og tjeneste som
politisoldat i Norge.

Forfatter ser på hvordan Sverige inngikk i den tyske
handelspolitikken.
Forfatter ser på hva som var årsakene til at tyske soldater
deserterte fra sine avdelinger, hvordan de kom seg i
sikkerhet og hvordan de ble behandlet av svenske
myndigheter.
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Forfattere

Tittel

Tema

Kort beskrivelse

Heieraas, Bjørn-Olav

"Rädda Norge" : en analyse av planer for
en svensk militær offensiv i Norge våren
1945 : politiske og operative aspekter

2001

Militær hjelp til Norge

Hiilivirta, Kaija
Eriksen, Hans Kr
Mellem, Reidun
Rajakuntien
kulttuuriyhteistyön työryhmä

Sota ja evakuointi Pohjoiskalotilla 19441945 = Krig og evakuering på
Nordkalotten 1944-1945 = Soahti ja
evakueren Davvikslohtas 1944-45

1996

Grensekommunenes Norske flyktninger i
arbeidsutvalg for
Sverige
kultursamarbeid
Flukten til Sverige
Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Forfatter ønsker å se nærmere på den politiske
beslutningsprosessen hvor ulike sikkerhetspolitiske
handlingsalternativer vurderes for at okkupasjonen av
Norge skulle kunne avvikles på en, for Sverige,
tilfredsstillende måte.
Antologi etter seminar med titelen Krig og evakuering på
Nordkalotten 1944-45. Artiklene er basert på foredragene.

Hove, Leiv M.
Den svensk-danske redningsaksjonen
Johannessen, Heidi Bjørvik Sivil motstand i Sandefjord under
okkupasjonen 1940-45, med hovedvekt
på flyktningtransporten til Sverige
Jonassen, Mari
Hvite busser : med norsk ungdom til
Hitlers dødsleire
Jørgensen, John A.
Olje fra Norge til Sverige i 1944
Kiil, Per
Flukten til Sverige
Kiil, Per

Flukten til Sverige

Komissar, Vera

Nådetid : norske jøder på flukt 1942

Kosmo, Jørgen
Kristiansen, Egil M.

Auschwitz og De hvite bussene
Men da hadde en åsbygding allerede
forlangt flaggskifte
"Dæ var nåkk værst før dom heme"

Kristoffersen, Terje
Kvamme, Elling

Kvamme, Elling
Laxaa, Svein

Levin, Irene
Levine, Paul A.

Lillenes, Janne Cathrin

Lyngstad, Torleif

Bernadotte-aksjonen i lys av Johan
Bernhard Hjorts glemte innsats som
initiativtaker
Bernadotteaksjonen og historiforskning
Flukten fra arbeidstjenesten i 1944

I (bok, tidsskrift)

Historie nr. 2

Wiwar nr.1
2001
Menneske og miljø i Nord-Troms 2010
: årbok, 2010, pp.49-50
Menneske og miljø i Nord-Troms 2010
: årbok, (2010)
1992

Norges forsvar, Nr 10 (2003)
Gammalt frå Stange og
Romedal, 2015, pp.10-17
Gammalt frå Stange og
Romedal, (2001)
Historie nr.1

2003
2015

Historie nr. 3
Sørfold

2007
2003

Fortid : historiestudentenes
tidsskrift, UiO, Årg. 10, nr. 3

Utgiver

2007
2007

2000

Flukten : jødenes flukt til Sverige under
annen verdenskrig
From indifference to activism : Swedish
diplomacy and the Holocaust : 1938-1944
Swedish students' and academics'
reactions to the closure of the University
of Oslo in November 1943
Veien til Sverige : om flukt fra NordTroms og Finnmark til Sverige under
andre verdenskrig

Utgivelses år

Humanitær hjelp
Flukten til Sverige

Damm

Humanitær hjelp

Østfold historielag

Flukten til Sverige
Flukten til Sverige
Flukten til Sverige

Aschehoug

2001
2007

2007

HL-senteret

1998

Historiska
Institutionen,
Uppsala Universitet

2013

2015

Svar på Kvammes artikkel i Historie nr. 1 2007
Forfatter ønsker å belyse ulike sider ved
flyktningetransporten fra Sandefjor til Sverige

Orkana

Norske flyktninger i
Sverige
Flukten til Sverige
Humanitær hjelp
Militær hjelp til Norge
(polititroppene)
Norske flyktninger i
Sverige
Humanitær hjelp

Samling av intervjuer med jøder som flyktet til Sverige.

Humanitær hjelp
Flukten til Sverige
Militærhjelp til Norge
(polititroppene)
Flukten til Sverige

Svar på Hoves kommentart i Historie nr 2. 2007
Forfatter beskriver sin egen flukt til Sverige og tiden som
politisoldat.

Humanitær hjelp

Om Sveriges holdningsendring, i 1942, angående mottak
av flyktninger

Svensk opinion

Forfatter ser på den nordiske ideen og hvilken betydning
denne hadde for å snu den svenske opinionen når de
norske studnetene ble arrestert i 1943.
Fremstilling av flukt fra Nord-Troms og Finnmark til
Sverige. Inkludert oppholdet i Sverige

Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige

Forfatter ønsker å få frem hvem som var initiativtaker til
Bernadotte-aksjonen
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Forfattere

Tittel

Mann, Chris

British Policy and Strategy
towards Norway, 1941-45

Marvin, Asle

På flukt

Mellem, Reidun

Norsk flyktningbarn i Sverige 1944-45

2010

Meyer, Frank

Tyskerleirene : tyske flyktninger i Norge,
Danmark og Sverige 1938-1945

2009

Møllersen, Hans

Et blad av Ranas krigshistorie

Årbok for Rana

1998

Nilsen, Grete Brustad
Nilsson, Torbjörn
Sørensen, Øystein

Flyktningetrafikken til Sverige
Norsk-svenske relasjoner i 200 år

Fotefar, Årg. 27, nr 3/4 (2005)

2005
2005

Olsen, Håkon

Tvangsevakuering og flukt til Sverige

Menneske og miljø i Nord-Troms 2002
: årbok

Ottosen, Kristian

Redningen : veien ut av fangenskapet
våren 1945

Palmer, Raymond

Felix Kersten and Count Bernadotte: a
question of rescue. (concentration camp
inmates of World War II)
Hitlerflüchtlinge im Norden : Asyl und
politisches Exil 1933-1945

Petersen, Hans Uwe
Lorenzen-Schmidt, KlausJoachim
Petrick, Fritz

Pryser, Tore

Pryser, Tore

Pryser, Tore

I (bok, tidsskrift)

Årbok for Rana

Utgivelses år

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

2012

Basingstoke, GB:
Palgrave Macmillan

Forfatter ser på britisk politikk og strategi ovenfor Norge i
perioden 1941-45. Kommer tidvis indirekte inn på svensknorske regjeringsrelasjoner
Forfatter beskriver sin egen flut til og oppholdet i Sverige.

Nord-Troms
historielag

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
Indirekte
Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige
Norske flyktninger i
Sverige

Unipub

Internering

2001

1998

Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige

Aschehoug

Aschehoug

Journal of Contemporary History 1994

Flukten til Sverige
Svensk-norske
regjeringsrelasoner

Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige
Humanitær hjelp

Humanitær hjelp

1991

Neuer Malik Verlag

Humanitær hjelp

"Ruhestörung" : Studien zur
Nordeuropapolitik Hitlerdeutschlands

1998

Edition Organon

Fra varm til kald krig : etterretningskuppet
på Lillehammer i frigjøringsdagene 1945
og et mulig mord
Tyske hemmelige tjenester i Norden :
spionsaker og aktører 1930-1950

1994

Universitetsforl.

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
Indirekte
Etterretning

2012

Universitetsforl.

Kvinner i hemmelige tjenester :
etterretning i Norden under den annen
verdenskrig

2007

Cappelen Damm

Skildringer av tvangsevakuering, flyktninger sine levekår i
Sverige (skole og samfunnsliv), polititroppene og
hjemkomsten.
Forfatter har til hensikt "å kaste et usentimentalt,
beksrivende og ikke-moraliserende blikk på"
interneringsleire for tyske flyktninger til Norge, Sverige og
Danmark i perioden 1938-1945.
Forfatter skriver om Gunnar Storbakk som rømte over til
Sverige, men siden han var pasifist nektet å tjenestegjøre
som politisoldat og kurrertjeneste flyktet han og kona
tilbake til Norge.
Antologien har sitt utspring i Prosjekt 1905 - et svensknorskt forskningsprosjekt om unionsoppløsningen og svnsknorkse forhold de siste 200 år. Særlig en artikkel er
interessant i vår sammenheng.
Forfatter beskriver sin egen flukt til Sverige, oppholdet i
Sverige.
Forfatter har til hensikt å beskrive redningsarbeidet for å få
frigitt nordmenn som satt i fangeleire i Tyskland. Har med
liste over samtlige nordmenn som ble transportert ut, samt
de svenske og danske "redningsmennene"
Forfatter hevder at Bernadotte fikk hjelp av felix Kersten,
men at han i etterkant har prøvd å spre tvil om denne
hjelpen.
Om flyktninger fra nazi-tyskland til Norden

Om svensk etterretningstjenestes "kupp" mot Lillehammer
turisthotell i mai 1945.

Kartlegging av de tyske hemmelige tjenestene i Norden i
perioden 1930 til 1950. Organisering, hvor og hvordan ble
det gjennomført, hvem var aktørene og hvem ble det rettet
mot?
Norsk/alliert motstand fra Handler om kviner i agentvirksomhet og hemmelige
svensk jord
tjenester i Norden under andre verdenskrig. Hvem var
disse? Hvilke motiver hadde de? Hva var deres sosiale
bakgrunn? Hva gjorde de og hvilken betydning fikk dette?
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Forfattere

Tittel

Pryser, Tore

USAs hemmelige agenter : den
amerikanske etteretningstjenesten OSS i
Norden under andre verdenskrig

Reistad, Helge

På barnehjem i Sverige våren 1945

Rosendahl, Bjørn Tore
Michelet, Jon
Arkivet, Stiftelsen.
Rudberg, Pontus

De var også krigsseilere : omkomne
utenlandske sjøfolk på norske skip under
andre verdenskrig
The Swedish jews and the victims of Nazi
terror, 1933-1945
Flukt : grensetrafikken til Sverige fra
Indre Salten under krigen
Deadlock and diversion : Scandinavia in
British strategy during the twilight war
1939-1940
The Swedish midsummer crisis of 1941: Journal of Contemporary
The crisis that never was
History, Jul 2002, Vol.37(3),
pp.371-394
På flukt over grensen
Fotefar, Årg. 27, nr 3/4 (2005)
Nordisk presse under andre verdskrigen

Rørvik, Odd
Støre, Knut
Salmon, Patrick

Scott, Carl-Gustaf

Skahjem, Svein
Skre, Arnhild
Ottosen, Rune

I (bok, tidsskrift)

Lautin : lokalhistorisk årbok for
Løten, Årg. 32 (2006)

Utgivelses år

Utgiver

Tema

2010

Universitetsforl.

Norsk/alliert motstand fra Undersøke hva den amerikanske e-organisasjonen OSS
svensk jord
egentlig drev med i Norden, kartlegge operasjonr og måten
virksomheten var organisert på, samt se på dramatikken i
konkrete hendelser.
Norske flyktninger i
Sverige
Handel, økonomiske
relasjoner

2006
2015

Stiftelsen Arkivet

2015

Uppsala universitet

2012

Sulitjelma historielag Flukten til Sverige

2012

H.M. Hauschild

2002

2005
2010

Norsk
pressehistorisk
forening
Orkana akademisk

Kort beskrivelse

Humanitær hjelp

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
Indirekte
Tysk transitt gjennom
Sverige
Flukten til Sverige
Opinion (inkl presse)

Soleim, Marianne Neerland Grenselos i grenseland : samisk og norsk
Nergård, Jens-Ivar
losvirksomhet i Nordre Nordland og SørAndersen, Oddmund
Troms : 1940-1945

2015

Flukten til Sverige

Soleim, Marianne Neerland

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945
: antall, organisering og repatriering

2004

Solli, Svein

Også vi, når det ble krevet - : en
beretning om III. reservepolitibataljon
Sverige og Norge 1944-1945

1992

Forsvarsmuseet

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Spurkeland, Trond

Skandinavia som krigsteater : Noreg og
Sverige i den britiske krigsstrategien frå
3. september 1939 til 8. april 1940

2014

Universitetet i Oslo,
Det humanistiske
fakultet

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner

Stenius, Henrik
Österberg, Mirja
Östling, Johan
Sverdrup, Jakob

Nordic narratives of the Second World
War : national historiographies revisited

2011

Nordic Academic
Press

Inn i storpolitikken : 1940-1949

1996

Universitetsforl.

Fremstilling av grensetrafikken i Salten med særlig fokus
på Sulitjelma.
Forfatter ser på britisk politikk og strategi ovenfor Norge i
perioden 1939-1940. Kommer tidvis indirekte inn på
svensk-norske regjeringsrelasjoner
Om transitt av Engelbrecht divisjonen

Samling av flere korte artikkler som ser på presse i sin
nasjon.
Prosjekt initiert av samtinget i 2006. Gjennomført av Arran
lulesamisk senter.
Tre hovedmålsettinger:
- Gjennomføre en historiefaglig dokumentasjon av
grenselostrafikken i de samiske områder generelt, og i
Tysfjord spesielt.
- En kulturfaglig dokumentasjon av den samiske
grenselostrafikkens plass i norsk krigs- og etterkrigshistorie.
- Analysere de samiske grenselosenes manglende
anerkjennelse etter andre verdenskrig.

Krigsfanger som flyktet til
Sverige
I 1988 ble det reist en bauta i III. bataljons gamle leir. I
etterkant av dette ble det sendt ut spørreskjema til
veteranene og ca. 50 stykker ble intervjuet. Det er deres
beretning som er i dette heftet.
Avhandlingen ser på om britene forsøkte å trekke Norge og
Sverige med i krigen på alliert side. For å svare på dette
ser forfatteren på den britiske krigsstrategien fra september
1939 og frem til april 1940.
Artikler om de forskjellige nasjonenes historiografi om
andre verdenskrig

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
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Forfattere

Tittel

Utgivelses år

Utgiver

Tangestuen, Mats

"Også jødene kom for øvrig over grensen
høsten 1942" : jødiske flyktninger fra
Norge i Sverige 1940-1945

2004

Universitetet i Bergen Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige

Thoresen, Jan Erik

Mørket er min venn : en grenselos
forteller
Norsk okkupasjonshistorie - i Sverige

2008

Spartacus

Thorsen, Laila
Toreng, Liv
Veteranforeningens
historielag
Veteranforeningen
polititroppene i
Sverige/Norge 1943-45
Veum, Eirik

Nazi-lensmannen i Nord-Odal som hjalp
flyktninger
Norske polititropper i Sverige/Norge 19431945 : operasjonene i Norge i 1944-1945

Hentet tilbake til livet

Wigert, Erik
Elster, Helge
Otto, Arnulf
Larsgaard, Kjell
Rikspolitiets tiltaksnemd
Witsøe, Jorid
Liberg, Asbjørn
Wrochem, Oliver von
Jockheck, Lars
KZ-Gedenkstätte
Neuengamme
Wylie, Neville

Vi var i Rikspolitiet 1943-1945 : om
utdannelsen i Sverige og innsatsen i
Norge

Östling, Johan

Nordnorsk magasin, Årg. 33, nr. 2010
1 (2010)
Solør-Odal, Årg. 48, nr. 2 (2016) 2016

Det svenske sviket : 1940-1945

Wellén, Marianne

Zakariassen, Marie
Østgaard, Einar

I (bok, tidsskrift)

Røde kors magasinet, Årg. 85,
nr 2 (2005)

Tema

Kort beskrivelse

Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige
Flukten til Sverige

2005

Veteranforeningens
historielag

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Opplysningshefte for å fremme hva polititroppene var.

2017

Kagge

Svensk-norske
regjeringsrelasjoner
Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige
Tysk transitt gjennom
Sverige
Humanitær hjelp/
Svenska Norgehjälpen
Internering (inkl ty
desertører)
Humanitær hjelp

Forfatter tar sikte på å gjennom denne boken forklare
hvorfor Sverige gjennom de første krigsårene valgte det
som i dag fremstår som et svik ovenfor norge.

Rikspolitiets
tiltaksnemd

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)

Forfatterne savner beskrivelse og dokumentasjon av
polititroppene i den norske historieskrivingen.

Metropol

Militær hjelp til Norge
(polititroppene)
Humanitær hjelp

Flere artikkler om de hvite bussene

2005
1995

Grongninger (o.a. namdalinger)
i polititroppene i Sverige
Skandinavien im Zweiten Weltkrieg und
die Rettungsaktion Weiße Busse :
Ereignisse und Erinnerung

Årbok for Namdalen, 2000, Nr
42, pp.92-102

2000

Life in Plato's Cave: Neutral Europe
in World War II
Flukten over fjellet
Reisen hun ikke ønsket

A Companion to World War II,
Volume I & II
Årbok for Sørfold, (2001)

Swedish Narratives of the
Second World War: A European
Perspective

Contemporary European History 2008

2012

2012
2001
2005

Historiografisk analyse av hvordan nyøytrale land er blitt
omtalt.
E. Østgaard

Flukten til Sverige
Flukten til Sverige
Norske flyktninger i
Sverige

Forfatter tar sikte på å formidle noe som hendte i 1940
(Prinsessens flukt) slik han mener historien bør fortelles.
Ønsker å supplere og korrigere ufullstendige og feilaktige
fremstillinger som har levd sitt eget liv ved at forfattere
gjengir ukritisk hva andre har skrevet.
Ser på hvordan andre verdenskrig har blitt fremstilt i
Sverige etter krigen.
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Vedlegg 1-B
Forfattere

Bibliografi norsk inventering
Tittel

I (bok, tidsskrift)

Utgivelses år

Sandemoses flukt til Sverige og filmen
Faneflukt

Risørmagasinet, 2000/2001
(2001)

2001

Utgiver

Tema

Kort beskrivelse

Flukten til Sverige
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