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Fra januar 1944 var Lånan og folket som
bodde der, en sentral del i våpentranspor-
ten fra Shetland inn Vistenfjorden og over
til Mosjøen. Denne involveringen satte
hele befolkningen på øya i livsfare.

I forfedrenes fotspor
Hildegunn Nordum er en av etterkom-
merne etter de 24 beboerne fra Lånan
som ble evakuert denne septembernatten
i 1944. Moren Ingeborg Nilsen var bare 23
år gammel den gang. I august i år gjorde
Nordum og 14 andre med tilknytning til
Lånan, alvor av drømmen om å reise til
Shetland for å se hvor flyktningene fra Lå-
nan kom i land 2. september 1944 med
KNM Hessa. Ved hjelp av Scalloway mu-
seum fikk reisefølget en god innsikt i his-
torien før evakueringen og hva som
skjedde med flyktningene etter at de kom
til Shetland.

Våpentransporten
I april 1943 fikk Sverre Nilsen møte kap-
tein Sjøberg for første gang. Birger Sjøberg

ID-kotet til Ingeborg Nilsen etter at hun kom til London som
flyktning.

Sverre Nilsen var en svært viktig medhjelper for kaptein Sjøberg
og hans mannskap da det ble fraktet våpen fra Shetland, via
Lånan og til indre Helgeland.

Denne gjengen gikk i forfedrenes fotspor til Shetland i august.
Foran fra v: Rigmor Hansen, Margit Lande, Hildegunn Nordum,
Kenneth Nordum Rekke bak fra v: Morten Mikalsen, Silje
Mikalsen, Kristine Lysberg, Erna Øvergård, Eivind Hjelmeseth,
Margrethe Nordum, Johan Kristoffersen, Marita Mathisen, Erik
Nordum.Helt bakerst Steinar Lande og Jan Erik Mikalsen. 

Flyktet for livet fra
Lånan under krigen
Folket på Lånan hadde en time på seg for å evakuere øya natt til 1.
september 1944. 24 barn og voksne ble evakuert til Shetland i en
dramatisk redningsaksjon.



ledet motstandsbevegelsen på Helgeland
og organiserte våpentransporten fra kys-
ten til indre Helgeland. Han var hos Nil-
sens nabo Petter Ingolf Johnsen og Nilsen
ble spurt om han ville skjule og distri-
buere våpen og ammunisjon. Både Nil-
sen, Johnsen, Birger Nilsen og Johan
Johnsen sa alle ja til å hjelpe Sjøberg.

Den 18. januar 1944 kom Sjøberg tilbake
til Lånan med ubåtjageren Vigra med flere
kasser med våpen og ammunisjon om
bord sammen med tre andre menn. Sjøb-
erg fikk låne motorbåten til Nilsen for å
frakte den farlige lasten inn Velfjorden og
Vistenfjorden. 

6. mars er det på nytt våpentransport til
Lånan med en last på 5 tonn. Elleve dager
seinere en ny båt med 6 tonn utstyr. 29.
mars viste seg å bli siste gang det ble frak-
tet utstyr til Lånan. Denne gangen skulle
Sjøberg selv overvåke transporten inn til
Storbørja. Derfra skulle lasten bæres over
fjellet til Stavassdalen og Eiterådalen.

Avslørt av tyskerne

I midten av mai foretar tyskerne arrestas-
joner i Eiterådalen. Det begynner å
brenne under føttene for kaptein Sjøberg
og hans menn. Den 9. juni 1944 blir Olav
Kaspersen, Johan Lynghaug og Birger
Sjøberg skutt og drept av tyskerne. Einar
Grannes blir skutt og tatt til fange. Organi-
sasjonen var i ferd med å bli rullet opp.
Den 10. august fikk Sverre Nilsen beskjed
om at han og folket på Lånan var i stor
fare. En uke seinere så de en tysk patrulje-
båt på vei mot Lånan fra sitt skjulested på
Skjelingan. Tyskerne forhørte kvinnene
på Lånan om hvor mennene var. Men-
nene la seg deretter i skjul på Husvær,
mens Petter Ingolf Johnsen og Birger Nil-
sen flyktet over fjellene til Sverige for å
varsle norske myndigheter i London om
den store faren befolkningen på Lånan
befant seg i. På kvelden 31. august kom
KNM Hessa for å evakuere befolkningen
på Lånan som fikk en time på seg til å
pakke det mest nødvendige. Fortvilelsen
var stor ettersom de ikke fikk varslet alle
sine kjære om det som skulle skje. Syv år

gamle Torbjørn var på besøk hos farmo-
ren på en annen øy, og foreldrene Johan
og Ester Johansen med lillebror Gunnar
på to år, måtte bare flykte. Åtte personer
valgte å bli igjen på øya. Den 2. september
ankommer flyktningene fra Lånan Scallo-
way på Shetland. Den 5. september ble de
alle sendt videre til London for å forhøres
der. Frykten var at det kunne være noen
tyskervennlige blant flyktningene. To uk-
er seinere var de alle forhørt og kunne nå
starte sine nye liv i England frem til freden
kom.

Stolt etterkommer
Folket på Lånan fortsatte i krigstjeneste
etter at de kom til London. De fleste fort-
satte å jobbe, mennene i marinen og kvin-
nene ble lotter. Sverre Nilsen og familien
kom tilbake til Scalloway og fortsatte i
tjeneste der.

Vel hjemme igjen fra Shetland er det
mange inntrykk som sitter igjen for Hilde-
gunn Nordum. Hun lærte mye nytt om
hvilken rolle folket på Lånan spilte under

våpentransporten.
— De tok ikke bare imot våpen, men og-

så 16 agenter. Alle de gangene de var her
med våpen, ble de gjemt på øyene før de
ble fraktet innover, forteller Nordum.

Hun var stolt av slektningene sine før
hun reiste, men stolthetsfølelsen hun
kjenner på nå er enda sterkere. Særlig når
hun tenker på bestemoren Kristine som
skjulte krigsfangen Asbjørn Schultz som
hadde overlevd bombingen av Rigel 27.
november 1944. Et vågestykke som gjorde
at Schultz klarte å overliste tyskerne og dø
som en gammel mann i 2004.

— Jeg er så stolt av det folkene har gjort
der ute og jeg har lyst til å sette Lånan på
kartet og at denne historien skal komme
frem, sier Hildegunn Nordum.

HILDEGUNN NIELSEN

Med denne ubåtjageren KNM Hessa ble folket på Lånan evakuert etter at
tyskerne hadde avslørt at innbyggerne hadde vært delaktige i den illegale
våpentransporten under 2. verdenskrig. 

Dette bildet er tatt av andre norske båtflyktninger som ankommer samme havn
som folket på Lånan, Scalloway. 

Folket fra Lånan reiste fra Lerwick til Aberdeen den 5. september. Dette bildet er
tatt i en annen sammenheng.

Søstrene Nilsen gikk på krigsskolen i London og ble lotter etter evakueringen. 
Fra v: Ingeborg (Hildegunn Nordums mor), Valborg, Jenny og Johanna Nilsen
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