Berättelsen om en bild
Detta är en unik bild från en speciell dag och plats, på två framstående män från
två Kungahus och två länder. Det är den 17 maj 1945, Norges nationaldag. Bilden
visar den svenska greven Folke Bernadotte (till vänster i bild) som tillsammans med
Norges kronprins Olav gör honnör för det norska folket.
Bilden publicerades i norska Dagbladet dagen därpå. Sedan har den även
publicerats 1985 i minnesalbumet ”Vår kamp er kronet med seier!” Men i övrigt är
det ett okänt foto.
Men vad sker i Oslo runt 17 maj 1945, vad gör greve Folke Bernadotte där och var
är övriga i Norges kungahus? Detta är en berättelse om just dessa och andra frågor
kring bilden. En bild som återigen får en aktualitet med det norska minnnesmärket
Norges tack Djurgården i Stockholm.
Norges folk kan fira 17 Mai i frihet efter ”fem lange og tunge år” förklarade Kronprins
Olav då han från Slottsbalkongen i Oslo tog emot sina befriade landsmäns hyllningar.
Denna torsdag 17 maj 1945 organiserades för första gången på sex år ett traditionsrikt
”barnetog” med tiotusentals norska skolbarn; antalet uppskattades till mellan 25 000
och 50 000 barn! Nationaldagen 1940, fem år tidigare, hade Norges huvudstad varit
ockuperad av Nazi-Tyskland sedan 9 april.
En av de främsta hedersgästerna vid kronprinsens sida under den närmare tre
timmar långa förbimarschen var greve Folke Bernadotte, kusin till Olavs hustru,
svenska prinsessan Märtha. Hon och parets son, Norges nuvarande kung Harald, och
hans två systrar återvände till Oslo först den 7 juni 1945 tillsammans med kung
Haakon VII – svärfar och farfar. Då följde ännu en stor folkfest i Norges huvudstad.
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Det var ingen slump att Norges monark och kronprinsens familj kom hem just den
dagen 1945 med den brittiska kryssaren Devonshire. Det var ombord på detta
örlogsfartyg som kung Haakon och kronprins Olav samma dag 1940 gått i landsflykt i
Tromsø, tillsammans med flertalet norska statsråd, samt höga ämbetsmän och
officerare. I ledningen för exilregeringen i London hade kung Haakon under kriget
varit den samlande gestalten för motståndet mot Nazi-Tysklands ockupation och
Norges frigörelsekamp.
Greve Folke Bernadottes närvaro i Oslo 17 maj 1945 var inte lika given. Han hade
anlänt till Oslos dåvarande flygplats Fornebu dagen innan, strax efter att
huvudstadens flygplats överlämnats av tyska ockupationstrupper till norsk militär.
”Jag är inte här för att fira”, förklarade Folke Bernadotte då med anspelning på
Norges nationaldag. ”Jag är här för att arbeta.”
Den dramatiska hjälpexpeditionen för att med de ”vita bussarna” rädda 15 000
fångar ur tyska koncentrationsläger var långt ifrån avslutad då Bernadotte åtog sig ett
annat nödhjälpsprojekt. Det gällde att engagera svenska Röda Korset för att ta hand
om c:a 93 000 befriade krigsfångar, flertalet ryssar, som ockupationsmakten
utnyttjat som tvångsarbetare i Norge. C:a 25 000 ryssar återvände hem från Norge
via Luleå hamn sommaren 1945.
Majdagarna detta år då Norge befriades från tysk ockupation var mycket
symbolladdade. Bernadottes flygplan från Stockholm var det första civila plan som
landade på Fornebu efter det tyska överlämnandet. Den norska militär som nu
kontrollerade flygplatsen var en styrka ur de så kallade ”polistrupperna”, som rustats
i hemlighet i Sverige 1943-45. De behövde aldrig strida med sina svenska vapen men
gjorde viktiga insatser för att säkra det befriade Norges suveränitet, återställa norsk
rätt och upprätthålla lag och ordning.
Greve Bernadotte var inte ensam på detta första flygplan från Stockholm. Han kom
i spetsen för en delegation med bland andra den norske diplomaten Niels Christian
Ditleff, och framhöll för pressen att det var denne norrman som ursprungligen tagit
initiativet till hjälpinsatsen med de ”vita bussarna”. Hälften av de 15 000 undsatta
fångarna var skandinaver, mest norrmän men också danskar. Förutom expeditioner
med ”vita bussarna” fram till krigsslutet räddades ytterligare drygt 9 000 ex-fångar
till Sverige genom andra hjälptransporter de följande sommarmånaderna.
Med ombord på planet Bromma-Fornebu var också Bertil Kugelberg från
arbetsgivarförbundet SAF och Nils Goude från LO, som tillsammans med
Kooperativa Förbundet hösten 1942 startat biståndsorganisationen ”Svenska
Norgehjälpen” som växte till en landsomfattande folkrörelse och insamlade bland
annat 1.4 miljarder kronor i 2016-års penningvärde. Kugelberg, liksom Nils Goude,
ingick efter kriget i styrelsen för Svensk-norska samarbetsfonden som bildades 1949
och är verksam än i dag. Bertil Kugelberg var fondens ordförande perioden 19601972.
Norgevännen Kugelberg hade i sitt hem arrangerat en middag 22 september 1944
för att sammanföra bl.a. Bernadotte och Ditleff. Efter ett förtroligt samtal förklarade
greven att ”Jag skall redan i morgon åka ut till Drottningholm och tala med Kungen
om saken.” Det var en viktig utgångspunkt för de ”vita bussarna” våren därpå.
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I Oslo den 16 maj 1945 tog kronprins Olav emot Ditleff, Bernadotte och grevens
närmaste svenska medarbetare redan deras första kväll i det fria Norge. Kronprinsen
hade i egenskap av Norges försvarschef återvänt hem från London med brittiska
kryssaren Apollo bara tre dagar tidigare. Han hade följe av fem ministrar ur
exilregeringen, bland dem försvarsminister Oscar Torp som tog emot gästerna från
Stockholm på Fornebu.
Delegationen inbjöds till nationaldagsfesten dagen därpå som inleddes med
friluftsgudstjänst på Akershus fästning och predikan av Oslobiskopen Eivind
Berggrav. Biskopens fältaltare stod nära den plats där tyska exekutionspatruller
skjutit 42 politiska fångar under ockupationen. I den närmaste byggnaden inrättades
senare Norges hjemmefrontmuseum.
De svenska hedersgästernas färd från fästningen till Slottet, genom väldiga
folkmassor i centrala Oslo, underlättades då människorna fick kännedom om Folke
Bernadottes närvaro. Norrmän hejade för Sverige, för Bernadotte och tackade för
”Svenskehjelpen” och särskilt ”svenskesuppen” – den nödmat som vid soppkök
serverats norska skolbarn, studenter och pensionärer. Väl framme vid Slottet
ordnade Ditleff så att samtliga i delegationen, inte enbart kronprinsessan Märthas
kusin, fick komma upp på ”Slottsbalkongen” (som egentligen är en terrass).
”Barnetoget” till Slottet hade premiär 17.Mai 1869 men enbart för ”gutter” och
först två decennier senare fick ”jenter” vara med. Traditionen att hälsa Osloskolornas
elever infördes av kung Haakon och drottning Maud 1906 – alltså året efter att
unionen med Sverige blev upplöst. Den populära traditionen har upprätthållits
alltsedan dess med undantag för 1910 (på grund av begravning av drottningens far,
brittiske kung Edward VII) – och de mörka krigsåren 1940 – 1944 då norrmännen i
protest höll sig inomhus.
17.Mai 1945 var en regntung dag i Oslo. Det dämpade dock inte frihetsruset och
glädjen över att nationaldagen åter kunde firas, om än med både tyska
ockupationstrupper och utländska krigsfångar ännu kvar på norsk jord. När
festligheterna avslutades på kvällen vid Rådhuset nära Oslofjordens vatten
skingrades regnbyarna.
Bilden med greve Folke Bernadotte och kronprins Olav på Slottsbalkongen i Oslo
17 maj 1945 har åter fått aktualitet. Den pryder informationsskylten för det norska
minnesmärket “Norges tack” i Stockholm - ett minnesmärke som den tidigare
kronprinsen och sedermera kung Olav V överlämnade 1983 till kung Carl XVI Gustaf.
Minnesmärket har efter renovering fått en ny och värdig placering på Folke
Bernadottes väg, nedanför norska ambassaden. Därmed sammanförs återigen de två
personerna på bilden.
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