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SORTROLIG
HENSTKT

Hensikten med d.enne leksjonen er å lære dere det viktigste hva angår
d.en mj-litære prosedyue. ved behandling av krigsfanger.Vi har her
: - visse folkerettsl ige regler å holde oss t i l ,  først og fremst Genev<
konvensjonen av 12 aug 19491 hvor vi fi-nner en retke bestemmelser og

definisjoner som regulerer vår eventuelle behandling av kri-gsfanger.

Den første definisjon det vil være aktuelt å kjenne er EVA ER EN KF ?

Forat personell som er falt i fiendens h.end.er skal kunne regaes som KF'

må visse betingelser \ræ,re t i lstecie.Disse betingelsene er nermt i  Gen-

eve-konvensjonens artikkel 4, og er følgende :

l.Medlernmer av de næpned.e styrker som hører til en av partene i hon-
fliktenrog nedleIntrer av niU-tser og avdelinger av fririllige som
utgjør en del av cliese væpnede styrker.

2.Med.lemner av andre nilitser og nedlernrner av and.re fiivillige avdeling
er rherund.er medlenmer av organiserte notstandsbevegelser rsom !ører
t i1 en av partene 1 konfl iktenrog son opptrer utenfor el ler på sitt
teruitoriumrselv on temitorlet er okkupertrunder forutsetnlng av at
ovennevnte fyller følgende krav:
a) at cle som lecler har en person son er ansvarlig for sine under-

ord.ned.e
b) at de har et fastsit tende kjennetegnrsynlig på avstand
c) at de bærer våpnene åpent
d) at de i sine operasjoner retter seg efter krigens lover og sed-

vaner

J,Med.lemmer av regulæne væpnede styrker som påberoper seg en reg'jering
eller en nynd.ighet son ikke er anerkJent av den nakt som har ilen i
sin varetekt

 .Personer som følger de næpnede styrker uten direkte å t i lhøre disse
- såson siviLe medlenner av nilitærflys besetnlngrkrigskorresponden-
ter m v - på betingelse av at de væpnede sty'rker de føIger har gitt
sin t i l latelse hert i l .De skal da være utstyrt nei l  t lert i l  identitets-
kort

5,Med.Iemmer av handelsflåten

6.Befolkni-ngen på et u-okkupert onråd.e somonår fienden nærner segt
spontant [ripbr til våpen for å kjenpe not invasjonstroppene uten å
ha fått tid til å organisere seg i regulæne rræpnede styrkerrhvis den
bærer våpnene åpent og respekterer krigens lover og sedvaner.

BEHANDLING

fi kjenner nu definisjonene, og skal da gå direkte Iøs på behandlingen

av KX'.Da Norge har ratifisert Geneve-konvensjonea, vit dette si at vi

er forpl lktet t i l  å følge den.Den skal følges uansett on en eventuell

f iend.e har rati f isert den el ler ikke r el ler unir later å følge den.

Med få ord kan vl sl det stik: KI' skal behandles humantr men bestemt.

Det nå ikke øves vold mot Ktr'.

FREMGAIVGSNTÅTB

Fra det øyeblikk en fange blir tatt, følger fangebehandlingen en best-

ent frpngangsnåte.De faser som vil væ;re aktuelle er følgende :

åsrEspstee: eeets-illslsg' resssEslgs' ggrEigg/g9glgllgg-lgg' !il!e5g-
fggigg. T tillegg vil jeg nerme gyggl, som forøvrig vil bli behandlet

særskilt i en egen leksjon. Vi merker oss inidlertid at K3' er potensi--
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elle efterretnings-ki lder og skal behandles som sl ike.

AWÆPNING

Sfter tilfangetagelse ska] fangene straks awæpnes og krøppsvj-si-teres.

Det innebærer at de skal fratas alle gjenstander som kaa brukes som
våpen eller som redskap f or f lukt. Skal du awæpne en f ange alene ,
gjelcler som regel at fangen skal inats en stilling som ik]ce gjør det
nulig for ham å overrunple deg (vises ned hjelpe-instruktør).El lers er

regelen at noen d.ekker, mens d.e and.re awæpner.Hold alItid våpenet

klart.

Et viktig noment : Stol IKKE på en fange.Ser han en chanse til det, vil

han forsøke å overmrrnne d.eg og rønme.

Det er ikke al l t id. nul ig å foreta kroppsvj-sitasjon efter våpen straks.

I sl ike t i1fe1le fratas fangene personlige våpen som er synlige, og
kroppsvi-sitasjonen foretas så snart som situasjonen t i l later d.et.

ADSKIII,EESE

Faagene skal snarest aclskilles i følgende grupper : offj-serer, under-
off iserer, menige, sivi le.Kan noen fortel le hvorfor det er så v0ktig
at d.ette blir gjort så snart som mu1ig ? Hensikten er å skille ut d.e
fanger son kan tenkes & øve kontrollerend-e innflytelse på de and.re.

Gruppene nå ikke få anled"ning til å snakke ned hverand.re.Det 1ønner
seg også å holde ekstra oppsikt med gruppen menige, da d-et hender at

off iserene f jerner sine dist inksjoner for å få anledning t i l  å virke
på d.enne nåte , e1ler av and.re grunner.

At d.enne regel føIges til punkt og prikke ka::. ha meget stor eftemetn-

ingsmessig betydnlng da det er lettere å pumpe fånger for opplysninger
når d.e j-kke kan få rett lednin$ og direktiver fra sine foresatte.Man
utnytter santidlg det usikkerhetsnoment som oppstår når faagene kommer

bort  f ra s lne ledere.

Når det gjeld"er fanger av spesiel le kategorier, såson : sabotører,
froskemenn oB agenter, skal disse hurt igst nulig eskorteres
bakover t i l  avhør av spesial ist.

RANSAKNING

Neste skrit t  i  prosedyren, ransakningen, må vies spesiel l  oppnerksonhet
og utføres neget onhyggellg.Fangene fratas a1le nilj-tære dokumenter.
Dokumenter er av stor verd.i, og ransakningen efter dem må foretas like
grundi-g (systematisk) som efter våpen.Sær1ig skal man merke seg dok-
umenter av umiddelbar taktisk verdi (karter, disposisjonerr Order of
Batt le, hensi-kter, styrker, koder, anropssignaler, frekvenser etc).
Det kan i mange tilfelle være vanskelig å mrdere hva sou har nilitær
betydning.Derfor skal man følge den regel at d.et er bedre å ta med for

meget enn for l i te.Ti l  åg med private brev kan være av interesse, d.a

de kan gi opplysninger av betydning t i l  tross for sensur.Det etår opp
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til avilelS-ngens efterretnings-orgåner å bedømrne d.ette.

De gJenstander og dokumenter som tas fra fangei., skal legges i en pose

eller konvolutt og merkes ned fangens nr, navr., grad, sted og tid for

tilfangetagelsen og hvilken avdeling som har tatt han til faa.ge.

Ifølge G-491 Art i-kkel 18, skal KF beholde cle effekter soa tJener t i l

haas beskyttelse (gassmaske, ståIhjeln o 1), bekledning og ernæring,

sant dist inksjoner, nasjonali tetsnerker, d"ekorasjoner og gjenstander

6om veseatl ig har personlig verd.i  el ler affeksjonsverdi.Evorvidt gjen-

staæd.er rrvesentlS-gfr har |tpersonligrr verdi eller ltaffeksjoasverdit'

avgjøres av t i l fangetagende stat.Brev, medlemskort, bi l letter s t har

stor verd,i  for avhørerr og vl l  bl i  tatt fra KF.

Ikke på noe tid.spunkt skal KF være uten iilenti-tets-dokumentef.De som

ikke har noenn skal få utlevert sl ike av den makt som holder dem ti l-

bake.

Penger kan bale tas fra KF efter ordre fra off iser og not kvittering.

Sr ting må poengteres sterkt i forbind.else med denne d-el av fangebehan-

d.lingen : cÅ tmE PÅ SUVENIR-JAKT. Ved å beholde ting som er tatt fra

fangene kan man ri-sj-kere å underslå opplysninger som kan være av av$jør-

ende betydning for egen avd.el ings videre skjebne.

MERKING,/REGI S TRERING

Evis d.en avdeling som tar fenger har d,e tililelte ID-merkelapper for KF
(skjena nr.16O7), fyl les dette ut og hengds om halsen på fangen.Hvis ' ,

d.et tkke er merkelapper for hånden, bør sjefen for eskorten kunae skaffr

følgende opplysninger om fangen :
a) Dato og klokkeslett for t i l fangetagelsen
b) Hvor t i l fangetagelsen fant sted
c) .a.vaeting son foietok t i l fangetagelsen
d.) Onstendigheter ved t i l fangetagelsen

Nå'r og hvor denne nerki-ng kan foretas vil være avhengåg av antall KFt

str idens gang o 1, men bør ial l fal l  for off iserer og und.er-off iserer
gjennonføres straks ved t i l fangetagelse.Merkingen kan eventuelt gjøres

på omslagssiclen t i l  KF's t jenestebok el ler l ignencle.

TIIBASESØRING

På batalJons-aivå er tilbakeføring til høyere enhet clet siste ledd i

fangebeh.and.lingen.Dette kan skje ved at KF sendes bakover gJenaom for-

synings-kanalene, d.vs at d"e sendes ned tomtransportene.Men ofte vi l

t i lbakeføringen nåtte skje t i l  fots.Under t i lbakeføring skal KF t i1

enhver tid være und.er streng bevoktning, ila fangene i denne fase har

relativt store rnuligheter for å rørnme.Det beste er å kjøre fangene i-

åpae lastebiler og la vaktene følge efter i- en annen bi l .Vaktene bør

være utstyrt med autonat-våpen.Det er ful l t  t i l latt å skyte for å drepe

NB son si-ste utvei- ved rømningsfossøk når varsel ikke bjelper.
Eskorten skal overfor KF opptre bestemt og korrekt, og i samsvar med

folkeret ten.Jeg henviser t i l  G-49, Art ik lene 12, 11 og 20, og si terer
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aoen utdrag av d.isse :
Art 12 :rKF e:r I  den f iendtl ige nakts og ikke i.de personers el ler ni l i-
tæravd.elingers bender som har-tatt den Eil fangerr. -

Lrt 1V lrtKX'skal til enhver tid behandles b.umant.Enhver ulovlig handling
eller unnlatelse fra den nakts side son holder d.em tilbake, soi med.fører
d'øclen for en KF i dens hender eller setter hans helbred i å1vor1ig fare,
er forbu$t.-og skal betraktes som et alvorlig brud.d på denne konvensj'on.
Særlig nå lkke noen KF bli utsatt for fysrDsE lenles-telse eller noen som
helst ned.isinske eller vJ.tenskapelige elsperinenter son legebehandling
av ved.komrnend.e 

- {".9" lFt" berettiger og son ikke er i langåns egen j-nter-
esse.K!' skal vldere ti1 enhver tid beskyttes, særlig not Eabver-form for
_vold og_trusler, mot fornænmelser og folks nfsgjeæfghet.Det er forbuclt
å anvende represalier overfor demn.-
Art 20 : trDen nakt sou hold.er
ned tilstrekkelig drikkevana
legehjelprr .

Så langt Genevekonvensjonen.

For egen d.eI vil jeg i''nprente at fangene IKKE skal gls tltlatelse til å
hvilet spise eller røke før de er avlevert på samleplass ved. høyere
enhetr forutsatt at der ikke går uforholdsmessig lang tid"Såvidt nulig
skal man heller ikke Ia KF se noe av eftemetaings-messig interesse.
Dj-sse regler synd.es der erfaringsmessig neget not under øvelsene.

E-MESSIG UTNrTlIf,,SE, AImøR
Vl slår fast at KF er et viktig eftemetnings-objekt, og nå fren til-
avhør så snart son mulig.
Med hensyn til selve avhøret bemerker vi bestem'nelseae i Geneve-konven-
sjonens Ar.t 17, som sier at :

'rEnhver Ktr' skal bare væ:re forpliktet til på forespørsel å oppgi narm,
grad.r fødselsdato og natrikkelnummer, eller i nangel herav, tilsvarend.e
opplysniog€rr c o

Der nå ikke øves aoen fysisk eller moralsk tortur eller noen tvaag mot
KI' for å oppnå av dem opplysninger av noen som helst art.Fanger som
nekter å svare, kan hverken bli truet, fornærmet, utsatt for ubehagelig-
heter el ler  tap av fordeler av noen art . . ,

Avhør av Ktr' skal foretas på et sBrog de forstårrr"

KONMUSJOI

Ktr' skal behandles humant, men bestemt.

Bruk ikke vo1d.

Arrvæpn fargene straks. I,a deg ikke ovemrrmpleo Stol ikke på en fang€o
Ad.skill fangene hurtigst mulig.

Ea vare på alle dokumenter. Driv ikke suvenir-jakt"

Vær våLken under fangetransporter.

Gi ikke fangene adgang til hirile, nat eller stLnulanser under tilbake-

før ing.

Fø19 d.isse regler og bidra t i l  E-t jenesten og din egen sikkerhet"

den tilbake, skal utstyre de KF sorn flyttes
og mat r med nød.vend.ige klær og ned nødvendig
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GENEVE-KONVENSJONEN AV 19+9

ARTIKKEE 4AI

Personer so& er faIS i fi.endens hender og som kommer inn under

en av d.e ned.ennennte grupper r er krigsf anger i denne

konvensjons forstand :

1, Medlemmer av de næ;lnede styrker som hører til err av partene

i konfl ikten, og nedlemmer av nil i tser og avdelinger av

frivi l l ige son utgjør en del av d.isse næpnede styrker.

2. Med.lernrner av andre nititser og medlemmer av aad.re fri.villige

avdelinBexr heruader medlemmer av orge,niserte motstands-

bevegelser, som hører ti l  en av partene i koafl iktenl og sosl

opptrer uteafor el1er på sitt teruitoriunr selv om temitor-

iet er okkupert, under forutsetning av at oveanevnte fyller

følgende krav !

a) at d.e som led.er har en person son er ansvarlig for slne

underordnede

b) at de har et fastsittende kjennetegnr syn-lig på avstand.

e) at de bærer våpnene åpent

d) at de i sine oBerasjoner retter seg efter krigens lover og

sed.vaner

t. Medlemmer av regulære væpnede styrker son påberoper seg en n'

regjering eller en nyndighet son ikke er anerkjent av den

makt som har den i sin varetekt.

+. Personer som føIger de ræpnede styrker uten d.irekte å ti lhøre

dlsse - såsom sivile medlemmer av nil i tænflys besetningt

krigskomespondenter mv - på betingelse av at de ræpnede

styrker de følger har gitt sin ti l latelse herti l . De skal

da være utstyrt ned. derti- l identitetskort.

,. Medlemmer av hand,elsflåten.

6. Befolkningen på et u-okkupert onråde somr når fiendea n€ermer

segr spontant griper tit våpen for å kjenpe aot invasjons-

troppene uten å ha fått tid til å organisere seg i regulære

væpneåe styrker, hvis den bærer våpnene åpent og respekterer

krigens lover og sed,vaner.



GA}TGEN I TIT,FANGEIAGET,SEN.

1. f i t fangetagelse

2. Arruæpnlng,/kroppsvisitas jon

7, Adskil lelse av fangene

4. Kort avhør på stedet

,. Eskorte ti l  høyere snhet

6. Avhør ved. brigade eller t j- lsvareade

7 . Kroppsvi.sitas Jon ( nere grund.ig )

B. Avlevering ti l  samleplass

9. Avlevering til høyere enhets MP

10. Avhør ved. høyere €nhsts avhørslag ( spesialister )

11. {lransport t i l  permanent fangeplass

AIMøRMEN

X'ORUTSEININGER & KVAIIFIKASJONER

1. Utdannelse i  avhørst jeneste

2. Sprogkunnskaper

1. Taktisk ekolering

4. Generelle bakgrunnskunnskaper

5. Psykologisk innsikt

6. Psykisk styrke, autoritet

7. Systematisk sporsans


