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INNLEDNING

Vi h.ar ikke i Norge noe reglement som gir noea detal-jert el1er på

noen nåte ti lstrekkelig innførlng i avhørs-metoder og -teknikk.
Endel bestemmelser og d.efi-nis joner finner vi ini-dlertj-d i STANAG zOtt,

Under overskriften nGENERFr,frf fi-nner vi her følgende direktiv :
ttFremgangsnåten for avhør av krigsfanger skal være overensstemmende

ned. bestemrnelsene i Geneve-konvensjonen av 1949 vedrørend.e krigsfang-

€f . l f

On HENSIKTEN ned avhør presiserer STANAG : "Hensikten med avhør er å

oppnå opplysninger om fienden som kan gjøre det nullg for sjefene å

komme fren ti l  en riktig vurderi-ng av fiend.ens muligheter, og på d.ettt

grunnlag planlegge ødeleggelse av f ienden"o

Endel ig f i -nner v i  et  avsni t t  son gjelder d.e forskjel l ige organers

ansvarsonråder n.h. t .  avhørst jenesten.Under overskr i f ten rrEfteruetnin '

gsorganenes ansvar for krlgsfangertr heter det at E-organene er

ansvarlig for 1 )å utnytte krigsfangene gjennon avhørr 2) behand'l ing

og forvaring av krigsfangene mens d.e er under avbøv, 7) å overlevere

krigsfangene ti1 d.e rette nil i tære nyndigheter 1 sansvar ned. gjelden-

d.e administrati-ve bestenmelser.

AVHØRSf JH{ESTEN
Avhørstjenesten er her i- landet organisert gjenaom avhørslag. Disse

oppsetningene er små enheter av utdannet avhørspersonell.Hvil-ke ni-våe:

di-sse lagene vi l  b l i  d. isponert  pår v j - l  formodent l ig bl i  bestent ut i f r i

de behov en eventuel l  s i tuasjon vi l le t i ls i .De settes imidlert id opp

på nivå fra FDI og høyere, og vil kommando-messig være underlagt DK-

ene, som aftså vil bestemme h.vor og hvorledes avhørspersonellet skal

benyttesoNoe mere on dette er det vanskel i -g å s i ,  da man i  stor ut-

strekning nangler praktlsk erfaring fra øvelser.

På bakgrunn av det som bIe sagt om hensi-kten med avhørr kan vi si o$

et avhørslag at det er et service-organ i og med at avhørstjenesten

er ment å være et hjelpeniddel for de ansvarlige nil i tære sjefer i

eftemetnings-øyemed.Hvorledes dette hjelperaiddel vll arte seg i

praksisr & å o hvilke metoder og hvitken teknj-kk son vil konne ti l

anvendelse og hvorled.es, vil \rære avhengig av hvilke oppdrag avhørs-

tjenesten blir gittr og av h.v1lken assistanse avhørerne får for å

kunne utføre sine oppdrag.

Dette er det meget viktig å rrære oppmerkson på.Forutsetningen for at

avhørstjenesten skal ha noen meni-ng er nemlig en gjennomført nå]be-

vj-sst bruk av avhørerne fra de ansvarlige organers sider oB at for-

holdene legges tlt rette for avbørerne gjennon samvirke med og assi-

stanse fra andre organer.nÅndre organer" vi-l ber bla a si den avdelinl
FORTROLIG



F0RTROI-,IG
som tar fanger, samt hvert enkelt led.d. i t i lbakeføringssystemet,
såsom MP osv.
0n vi så foresti l ler oss en sjef ved avd.eling oppsatt med avhører gi
denne følgende oppdrag:f 'Det s ies at  de har tat t  en fenge ute ved Bn X,
Stikk avgårde og se h.va du kan få ut av baml t 'så kan vi uten videre sIå

fast at slik skal avhørstjeneste IKKE d.ri-ves.

TYPER AYHØRS-OPPDRAG

Uti f ra den forel iggende si tuasjon, s jefens vurder ing av s i tuasjonen

og arten av ønsked.e opplysninger, vil avhørers oppdrag bli fornulert.

Grovb regnet skil ler vi så nellon strategi.sk og taktisk avhør"
Strategisk avhør onfatter det vi kaller Order of Battle-opplysningert
planlegning på lengre siktr teknikk og vitenskap (f eks nye våpen),
råvarer , ind ustri o telekommunj-kas joner , strategi- o tap o moral , propa-

ganda (egen og vår) .Strategisk avhør er aktuel t  på på høyere nivå,

og vil anvendes overfor spesielt utvalgte krigsfanger.Eksempler på den

slags fanger er personell med særlig h.øy militær grad, polit isk-nil i-

tært personell, personell ned avansert tekni-sk skolering eller med

tjenestestl l l ing som medføTer behandling av særlig bøyt grad.ert mater-

1ale.

Taktisk avhør er avhør som tar sikte på å skaffe ti l  veie opplysninger

av øyeblikketig verdi on fienden på d.et lokale frontavsnitt.Taktisk

avhør vll r/ære aktuett på bataljons,/brigad.e-nivår oB bør foretas så

snart  som mul ig ef ter  t i l fangetagelse.Bl i r  det  for  mye sommel,  kan måh

risikere at der gjennon avhøret skaffes ti l  veie eftemetnlnger som

vj-l le ha vært verdifulle, dersom de had.d.e f oreligget noe tidligere r rF

men som rru er bl i t t  uvesent l ige.

AWIØREREN, FORUTSETNTI\TGER OG KVAITFTKASJONER

For å kunne utføre sitt oppdrag ti l fredssti l lende, nå en avhører være

i  besi t te lse av v lsse kval i f ikasjoner.

For det første nå han ha d,e nødvendige sprogkunnskaper.Nå sier jo

Geneve-konvensjonen av 1949, Artikkel 17 : rrAvhør av krigsfanger skal

foretas på et  sprog som d.e forstår" ,  nen d.et  kan selvsagt g jøres v ia

tolk.Vi ser det inidlertid son ønskelig nettopp at avbører slipper å

være avhenglg;åv tolk.Når han selv behersker fangens sprog, oppnår

han en mere direkte kontakt med denne, og kan arbeid.e mere effektivt.

For det andre er det påkrevet at avhører er grund.ig taktisk skolertt

at hF.n har et inngående kjennskap ti l  såvel egne som fj-endtlige oppset
& +u3.te". i  s l{  .

ninger.Det hjetper l i te om avhører beb.ersker fangens sprogr hvis han

ikke vet hva han skal apørre om.Jo mere solid bakgruna avhører har på

dette fe1t ,  desto bedre v i l  han vi te hvi lke spørsnåI som det i  den

forel iggende si tuasjon er relevant å st i l - Ie.Han vi l  da bedre være i

stand ti1 å vurdere de opplysninger han nåtte få ut av fangen, hvor-

efter han vil kunne føIge opp disse ned nye spørsnål 1 osVo

En fordel for en avhører er at han har omfattende generelle bakgrunns-

- 2 trTORTFOr ril
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kunnskaper om sine avhørs-objekter, dvs at han er fortiffig-nEd aet
land. og d.et nil jø fangen kommer fra, med. henblikk på faktorer som
histor ie,  geograf i - ,  pol i t ikk,  kul tur ,  skikk og bruk osv.Sær1ig ved
strategiske avhør er slike bakgrunns-kunnskaper en fordel, men de v1l
også komme vel med ved taktlske avhør.Selvom avhøress generelle fortro-
lighet ned fangens bakgrunn ikke behøver komme direkte til uttrykk i
spørsmålene, så vil den l ikevel komme ham ti l nytte m h t opptred.en
overfor denae, og vil være et psykologisk aktivum.
Son det aeste punkt blant viktige kvalif ikasJoner for en avhører,
faller det aaturlig å nevne psykologisk innsikt"For en avhører innebær-
er dette evnen ti l  å vurdere sine avhørs-objekter, f inne ut deres
frsvakhet€r" r og utnytte disse ti l  å skaff e seg d.e opplysninger h.an
søker.

Minst l ike viktig som psykologisk innsikt er at avhøreren også selv er

i besitteLse av psykisk styrke og autoritet,Ha.n nå ha evnen ti l  å d.on-

inere avhørs-si tuasjonen, t i l  selv å s lå an tonen, ikke la seg br inge

ut av fatning, ikke overlate init iatlvet t i l  fangen.
Blant egenskapene en avhører må ha, vil jeg endelig nevne evnen t11 å

kunne tr følge et  spor",  t i l  å ski l le nel lon d"et  vesent l ige og det uves-

entl ige.Dette forutsetter at han har en fantasl og en kombinasjonssans

som hos en d.etektiv, og at han kan arbeid.e raålbevisst og systematisk

uten å kjøre seg fast i skjenatiske tankebaner og spøøre-formuleringett

el ler  henfal le t i l  d. igresjoner

FORHOLDSREG],ER OG IIJffJPEMIDLER

Vi vil så se titt på hva son kreves av praktiske forholdsregler fra

avdeli-ngenes sj.de for å opprettholde en effektiv avhørstjeneste.

Et moment av stor betyd.ning er hurtig ti lbakeføring av fanger.Når det

gjetder takt isk avb.ør,  spi l ler  (son sagt)  t iasfaktorea en vesent l ig

roller oB jo før man kan få avhørt fangeneo d.esto bed.re.

Fanger som tas skal  regi-strer€s.Når dette gjøres onhyggel igr  let tes

avb.ørerens oppgave betraktelig.Dessuten skal avhøreren gis anledning

ti l skikkelig forberedelse av avhøret, orienteres om omstend.i-ghetene

omkring ti l fangetagelsen og få studere eventuelle dokumenter som nåtte

rrære tatt.

Dernest skal  d iverse hjelpenidler st i l . les t i l  rådighet i  den utstreknå

ing det måtte r/ære behov og nulighet for d.et 1 for å sikre avhører best

mulige arbeidsf orhrbld. Av slike h jelpemj-dler nå først og frenst aevnes

et egnet lokale samt vakthotd,  i  t i l legg kan mange spesiel le forholds-

regler komme på tale.Ved taktisk avhør ved fremskutt avdeling, vi} det

ofte ikke 'være nutig å avse noe videre personel] og materiell for dette

fornålr v€d. avhørssentra i de bakre onråder kan ganske neget settes inr

på bearbeidelsen av spesiel t  utvalgte avhørsobjekter.

Hva avhørslokalet angår, bør avb.ører være alene med fangenr mest nulig

t -
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uforstyrret ,  men med vaktpost innen t t r imel lg rekkevidderr .Rommets
interiør bør være minst mulig distraherend.e, med belysning som faller
på fangens aasikt .Fangen bør for t r innsvls stå ( i  grunnst i l l lng),  ia l l -
fall ianti l avhører fi.nner at situasjonen gir hjemnek for noe anmet.
Avhører bør sitte på et høyere nivå enn fangen, f eks bak et skrive-
bord plasert på et podiun, sli-k at han fiår overhøyd.e.Avhører bør være
rikelig utstyrt ned karter o I $jelpemid.Ierr og eventuelle dokumenter
og and.re gjenstand.er funnet på fangen være ti lgjengelige.Skjulte nikro-

foner ti lkoblet lydbånd er et utmerket hjelpeniddel, da avhøreren d.a
kan konsentrere seg mere om selve avhøretr oS ikke blir så avhenglg
å ta notater el ler  å belaste hukommelsen"
f i r ,hp"erS Ønr f  or6n ,  af  ,St , ' .ks. i rner ,  ly i  Siv i i i  Eøtr t t rz|" . .

TNDTVIDUAITTES, VARIASJON r TEKNIKK OG MEIODE

De metod.er og den teknikk son vj- l  komne t i l  anvendelse i en gitt  av-

hørs-si tuasjon, v i l  var iere ut i f ra en rekke forutsetninger.De vi l  for

det første være avhengig av de arbeidsforhold og de hjelpenid.ler

avhører har t i l  rådighet.De vi l  være avhengig av den forel iggend.e

sj- tuasjon, et  begrep som omfatter faktorer som eksempelvis s jefens

E-grunnlag og fangens grad. & t jenestesti l l lng.Og de vi l  være avhengig

av avhøreren selv, av de forutsetninger og kvali f ikasjoner jeg nevnte

tid. l igere, av de erfarlnger & vaner han nåtte har oB av hans egen

vurdering av den forel i-ggende avhørs-situasjon.

De resultater avhøreren vi l  kunne oppaå vi l  da igjen avh-enge av hans .
egen vurderings- og inprovisasjons-evne, av at han kan utnytte naximalt

d.en si tuasjoa son nåtte forel igge.I  denne forbindelse v i l  jeg ni-nne om

den vj-kt ige begrensningen i netodevalg som Geneve-konvensjonen pålegger

oss, og jeg gjentar det di rekt iv f ra SBANAG, som jeg si ter6e innLednin-

gsvi-s: trFremgangsmåten f or avhøt av krigsf anger skal være overenssten-

mende med bestemmelsene i  Geneve-konvensjonen av'1949 vedrørende kr igs-

f anger. rf

Som eksenpel på individuati-tet i  avhørsmetoder vi l  jeg nevne den tyske

avhører SCHARFFl sorr under krigen spesial iserte seg på avhør av ned-

skutte a,$erikanske jagerf lyvere.Nærmere detal jer vi} dere f j-nne i d.enne

stensi leno som deles ut  t i l  obl igator i -sk gjennonlesning, forøvr ig lar

jeg dea tale for  seg selv.

EKSEMPIER PÅ AKTUH,IE SPøRSMÅI, ]TED AVHØR

Forat d.ere skal få noen eksenpler på spørsmål som det kan være aktuelt

for  en avhører å st i t le en fange, skal  v l  se på et  skjena for takt isk

avhørs-rapport.Skjenaet b.ar rubrikker for en rekke opplysninger s6m

kan rrære aktueller oB er beregnet på å utfyl les og undertegnes av

avhører.  (Tar for  seg skjemaet punkt for  punkt) .

SPØRSM4], ?

-4-

FORrROLIG



FORTROLI-G

(når utflrlt)

TAKrrsK AVIIøRSRAPPORT

AVHPRSNUMMER:
(ihr STAIu\G 2033, Annex B)

KRIGSFAIIGENS trtAVSI: ------'--
(etternavn) (fornarrn)

I(ATEGORr (Ref soP 204, Annex 2)

(4,  B,  c el ler  D)

AVHØRER:

A\ZDELIIGC

DATO:

DEL I KRIGSTANGENS ETTERRETNIISIGqP

A, Personlige oPPlYsninger

a"
(grad, navn og nummer)

(fddelsår, dag og sted)

(avdeling el ler organisasjon)

d" (oatotiasgir, sted.og omstendigheter ved

tilfangetakelsen)

b"

c.
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B" Vurdering av etterreLningsverdi

a. Intell igens, erfaring, samarbeidsvil je, pålite1ighet"

b , $Besietle kunnålmper "

c. Dokumenter,/penger tatt ved tilfangetakelsen"

(a) Liste over dotrmmenter:
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(b) Penger:

DEI, II . OPPNfuDE OPFI,SSNIreER

Rapporten skrives i 1 -ett- eksemplar"

Ytterligere opplysninggr skrives på llanke ark"

Rapport"rr . . t " i l t i " "  *åa s tuT T ogunderskr ives"
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TAKT ISK AViIORSRAPPORT

PERSONLIGE DATA

Navn:

Fcidt :

Siv i l  utdannelse:

Milltær utdannelse:

T ]LFANGETAGETSEN

Tid:

Fangens virksonhet og oPPdragl

. Fangens antrekk:

Fysisk form:

i{ovedintrykk av fangen:

Gradt

Fddested:

Sted:

Væpning:

ORDER OF BATTLE

Avdel- ingens betegnelse ( fangens tr , ,  kp,  bno r€8r div) :

Fangens t jenestest i l l ing:  Fel tpostnr:

Organisas jon og personel lstyrkel

Våpen, k jdret6yern eventuel l  spesialutrustning:

Avdel ingens utdannelse og str ld 'serfar i$gI

Tap og forsterkninger 1 l6pet av s iste uke:

Befalets personal ia:

lvlannskapene s h j emstavn
(hvor håvedtyngaen av mannskapene kommer fra):

l loral:
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IENDET. oPERASJONER

Lokalisering av fangens avdeh-ng

(egen bn og hdyere avd: KO, str idsl in ie,  te lggrensere st i j t te-

våpenu hindere ) :

Avdelingens virksomhet nå og 1 lcipet av siste uke

(for eventuel le fors lytninger angi  rute,  t ransportmidler og

transportens omfang):

' Avdelingens oppdrag og planer:

Naboavdelinger
( lokal iser ing,  v i rksomhet,  oppdrag.,  lcval i tet)  :

FORSYNINGSTJENESTE

lvlat  (hvorfra den kommer,  hvor den deles utn regelmesslghett

Icrrantitet " kvaLitet) I

Dr ivstof f  ( tankplasser restr iks joner på fo,rbruket) :

AumunisJon (am plassern behodning i  1.  l in je '  restr iksjoner

på forbruket) I

Sani tet  ( ; 'sani tetsmater i -e l l ,  lokal iser ing av hjelpeplass'

feltsykehus ) :

Kr igsfangeplass ( l -okal iser ing.  vaktholdn antal l  fanger)  I
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SA},IBAND

Sambandsmidler

Koder

Signaler

Fel t rop

DIVERSE

HdYERE AVDELINGS }4ERKNADERI

a r  .  .  .  .  t  .  .  .  .  .  .  / .  .  .  .  .  .  19.  .  
'  '  

t

Avhdrer
aa a a a a a a a a a a a a a 

"  
t  t  

'

avd



GENEVE-KONVENSJONEN AV 1949

ARTIKKEI 4A:

Personer som er fal! i fiendens hender og som kommer inn under

en av de nedennevate grupperr e3 krigsfauger 1 denne

konvensjons foretand' !

1o Medlernmer av de væpaede styrker soo h'ører til en av partene

i konflikten, og medlenmer av mi.litser og avdelinger av

frivi l l i .ge son utgiør ea del av disse næpneåe styrker'

2. Medlernmer av andre nilitser og nedlemmer av andre frivitlige

avdelj-ng€3r herunder nedlemmer av organiserte motstands-

bevegelsetl som hører ti l  en av Bartene i konfl iktenl og soe

opptrer utenfor e1ler på sitt tegitorium, selv om tegitor-

iet er okkupertr under forutsetning av at ovennevnte fyl1er

følgende krav i

a) at de som led.er har en person som er ansvalel1g for sine

underordnede

b) at de har et fastsittende kjennetesnr synlig på avstand

c ) at d.e bærer våPnene åPent

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

sedvaner

V. Medlemrner av regulære væpnede styrker son påberoper Seg en ir

regjeriag eller en nyndighet son ikke er anerkient av d'en

nakt som har den i sin varetekt'

+. Personer som føIger de væpned.e styrker uten direkte å ti lhøre

disse - såsom sivile medlernmer av militærflys besetnlngt

krigskosrespondenter mv - på betingelse av at d'e ræpnede

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

daværeutstyr tneddert i l ident i tetskort"

5. Medlemmer av haad'elsflåten'

6. Befolkningen på et u-okkupert onråde somt når fienden næI|mer

segr spontaat griper ti l  våBen for å kjenpe not invasjons-

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

væpaeåe styrker, hvis den bærer våpnene åpent og resBekterer

krigens lover og sedvaner'



GA}IGEN T TITFAI{GEIAGELSEI{.

1.  Ti l fangetagelse

2. Arnræpnlag/kroppsvls i t as j on

7. .å.dskiIlelse av f aagene

4. Kort avhør på stedet

,. Eskorte ti l  høyere enhet

6. Avhør ved. brigade eller t i- lsvarende

7. Kroppsvisitasjon ( mere grundig )

8. Avlevering ti l  samleplass

9. Avlevering ti l  høyere enhets MP

10. Avhør ved. høyere enhets avhørslag ( spesialister )

11. {Iransport t i l  pernanent fangep}ass

A\THøREREN

FORUTSETNTNGER & KVAIIFIKASJONER

1. Utd.annelse i avhørst jeneste

2. Sprogkunnskaper

1. taktisk skolering

4. Generelle bakgrunnskunnskaper

,, Psykologisk innsikt

6. Psykisk styrke, autoritet

7. Systematisk sporsaas


