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SJØULKEN
Harry Otto Wilhelm Lützow Eugen Hagemann (1881- 1966)

Kom tidlig i konflikt med myndig-
hetene og ble alt i 1909 dømt til åtte
måneders fengsel for delaktighet i
illegal abort. 

Han klarte å rømme fra Kristia-
nia kretsfengsel.

Ble senere flere ganger fengslet
for tyveri og heleri. Aldri med i NS,
men ble med i den tyske militære
e-tjenesten Abwehr. 

Ble skipper på «Urd» som frak-
tet flyktninger til Shetland, men ble

ikke avslørt som med i tysk tjenes-
te. 

Arrestert 19. november 1940 for
dobbeltspill, da tyskerne mente
Hagemann kom tilbake med flere
penger enn da han dro fra Norge,
og hadde fraktet folk tilbake til Nor-
ge uten Abwehs vitende. I 1941
sendt til konsentrasjonsleiren
Sachsenhausen, og ble tiltalt for
landssvik etter krigen.

Satt i varetekt til 1946.

FAMILIE
Ingolf Antonius Andresen (1909- 1972) 
Utdannet lege. Fungerte som hjel-
per for dem som flyktet til Sverige
under krigen. I 1942 ble et jødisk
ektepar han hadde hjulpet tatt, og
ektemannen døde i gasskammer i
Auschwitz. Hadde dr. Andersen
røpet dem? 

Han krevde også 10 000 kroner
av den norske legionen til dekning
av utgifter til flyktningarbeid. Ble ar-
restert av Gestapo i mai 1943 og
satt på Møllergata 19 i Oslo. Ble løs-
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LILLEHAMMER (VG) Penger, ideo-
logi og ren tvang førte til at mange
ble landssvikere under andre ver-
denskrig.
Hele 91 000 nordmenn ble
etterforsket for landssvik
i Norge. Historikeren
Tore Pryser (66) kom-
mer nå med en ny bok om
norske spioner under
andre verdenskrig. 

I «Varulven og andre
agenthistorier» som er en
oppfølging av fjorårets
«Svik og gråsoner- nor-
ske spioner under andre
verdenskrig», følger for-
fatteren nordmenn i hem-
melige tjenester under og
etter krigen. 

– Hovedhensikten med
boken er å fortelle histori-
er som bryter med den
tradisjonelle historie-
skrivningen om okkupa-
sjonsårene og nyanserer
gamle oppfatninger, sier
Pryser. 

Han er professor i his-
torie ved Høyskolen på
Lillehammer. 

Nyansert bilde
Under arbeidet med bø-
kene om landssvikerne
har Pryser benyttet en
såkalt prosopografisk
metode: en kollektiv bio-
grafi og livsløpsstudier
for å finne kollektive
kjennetegn for sosiale
grupper.

I bøkene trekker han
frem skjebner og perso-
ner, forteller om deres liv
både før, under og etter
krigen. Han starter med
det siste som er kjent om
personen, gjerne fra de
siste tiår, og tar leserne
med bakover i livet og
gjennom krigens opple-
velse både i inn- og ut-
land.

I forfatterens nye bok
er det ikke bare svart/
hvitt-historier. Det gikk
bra for noen selv om det
gikk dårlig for andre.
Mange har urettmessig
fått lide for sine fedres
gjerninger og innsats un-
der krigen.

– Jeg prøver å gi et ny-
ansert bilde av persone-
ne, og mange av landssvi-
kerne som har fått et ta-
perstempel i tiden etter
krigen. Det finnes i dag
flere etterkommere etter
landssvikere som er pro-
fessorer eller i ledende
stillinger. Det samme
gjelder både anerkjente
advokater, direktører og
politikere, sier Pryser.

I sin nye bok tar han for
seg historiene til tolv per-
soner, med forskjellige
bakgrunner og opplevel-
ser under krigen. 

En av dem var «Varul-
ven» Fredrik Nannestad
Brekke. Han var først en
motstandsmann som
skulle likvidere Henry

Rinnan. Så ble han tatt og
rekruttert av Gestapo i
Trondheim og utdannet
til såkalt
varulv i
Tyskland.
Brekke ble
sendt på
oppdrag i
Norge, og
gikk igjen
over til
motstands-
bevegelsen
og ble
agent for
etterret-
ningsgrup-
pen 830S
helt på slut-
ten av kri-
gen.

I de to bø-
kene om
landssvike-
re omtaler
Pryser ute-
lukkende
menn. Han ga i 2007 ut bo-
ken «Kvinner i hemmelig
tjeneste».

– Disse bøkene er nær-
mest opptakten til det jeg
egentlig holder på med,
en studie av tyske hem-
melige tjenester i Norden
under andre verdenskrig.
Det blir min neste bok.
Under arbeidet med den
boken, slet jeg mye med å
få adgang til den danske
etterretningstjenestens
såkalte Stockholmsarkiv,
for å undersøke deres for-
hold til den tyske okku-
panten. Det har tatt fire
år. To ganger fikk jeg av-
slag på søknadene mine
fra den danske forsvars-
sjefen. Det var først da
jeg anket og gikk helt til
topps i det danske for-
svarsdepartementet at
søknaden ble innvilget i
november i fjor. Manuset
til denne boken er ganske
omfattende, og blir nok
på nærmere 600 sider,
sier han.

Ungdom vil forstå
Pryser mener dagens
unge fortsatt er interes-
sert i det som skjedde un-
der andre verdenskrig.

– Ungdom i dag er ikke
følelsesmessig engasjert
og interessert i det som
skjedde i andre verdens-
krig slik som foreldre- og
besteforeldregenerasjo-
nen var. Nå er de enga-
sjert av ren nysgjerrig-
het, nesten som i hvilken
som helst krig de har
hørt om. Glorifisering
eller fordømmelse er
ikke hovedsaken lenger.
Det er forståelse, sier
han.

E-post: kurt.bakkemoen@vg.no

Fakta
● Tore Pryser,
født 9. januar 1945 i Oslo. 
● Professor i historie ved Høg-
skolen på Lillehammer.
● Har jobbet med sosialhistorie,
lokalhistorie, fagbevegelsens his-
torie, mellomkrigs- og andre ver-
denskrigs historie. 
● Utdannet can.philol med his-
torie som hovedfag. 
● Har vært ansatt ved høgskolen
på Lillehammer fra 1975, og var i
1993 første av høgskolens ansat-
te som fikk professorkompetanse
basert på sin forskning ved da-
værende Oppland distriktshøg-
skole.
● Debuterte i 1977 med boken
«Klassebevegelse eller folkebeve-
gelse?». Har til nå gitt ut åtte bø-
ker.
Kilde: Wikipedia


