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1. Innledning 
VG ble grunnlagt av motstandsmenn like etter 2. verdenskrig, og det ligger i veggene at vi 

har et ansvar for å videreformidle deres arv. 2015 var et markeringsår med 75 år siden den 

tyske invasjonen av Norge.  

 

Forskjellige prosjekter ble diskutert tidlig 2015. Mange av ideene var preget av reportasjer 

som er fortalt tidligere, eller som hadde velkjent bakgrunn. 

Vi spurte oss selv: Hvilke historier er ikke fortalt om 2. verdenskrig? 

Videre kom også spørsmålet opp: Hvem var krigsseilerne? I det hele tatt, hvor mange 

nordmenn døde som en følge av 2. verdenskrig? 

Hvem var de? 

Hvor kom de fra?  

Hvordan døde de? 

Målet vårt ble etter hvert å lage en heldigital tjeneste med datajournalistiske metoder, som 
kunne fortelle historien alle som omkom på norsk side under 2. verdenskrig. 
 

  



1.1 Kilder 
Det finnes en lang rekke kilder og tallmateriale på falne nordmenn. SSB opererer med tallet 

10 262 døde, hvilket også omfatter 689 frontkjempere 

(http://www.ssb.no/a/ukens_statistikk/utg/9921/10.shtml). 

Disse tallene sier ingenting om hvem de døde var, eller under hvilke omstendigheter de 

mistet livet.  

Best tilgjengelig personinformasjon finnes om krigsseilerne. Disse er godt dekket gjennom 

Sjømennenes Minnehall (http://minnehallen.no) og nettsiden warsailors.com 

(http://warsailors.com).  

 

I tillegg har Forsvaret en del informasjon tilgjengelig om de som falt i militær kamp på norsk 

side. 

Den mest omfattende oversikten over samtlige falne nordmenn under 2. verdenskrig er 

bokverket «Våre falne 1939–45» utgitt av den norske stat i perioden 1949 til 1951. Verket 

ble gitt i gave til den nærmeste etterlatte etter hver av de falne, på det vilkår at de hadde 

«vist en god nasjonal holdning» under krigen. Dette ble stort sett finansiert ved at deres 

hjemkommuner gav et bidrag på 50 kroner per gave. 

Som «falne» i bøkene regnes «alle som døde under krigen (...) for så vidt som 

krigshandlinger var årsaken eller en medvirkende årsak til deres død» (fra verkets 

innledning). Nordmenn som falt i tysk tjeneste er ikke inkludert i verket. 

Bokverket ligger tilgjengelig digitalt gjennom Nasjonalbibliotekets tjeneste «Bokhylla». 

(http://www.nb.no/nbsok/search?page=0&menuOpen=false&instant=true&action=search&
currentHit=-1&searchString=v%C3%A5re%20falne) 

1.2 Grunndata 

Å sette i gang en digitalisering av bokverket «Våre falne» med 2500 sider ville vært en 
meget omfattende jobb.  
 
Tidligere har VG samarbeidet med slektsforskerorganisasjonen DIS-Norge for å finne ut hvor 
mange nordmenn som stammer fra Eidsvollsmennene. Denne gangen fikk vi også god 
starthjelp av slektsforskerne. Et av deres medlemmer hadde skrevet ned nøkkelinformasjon 
fra bokverket, og publisert dette på en lukket side hos DIS-Norge. Databasen inneholdt 11 
724 personer med navn, fødselsdato, dødsdato, dødsårsak og et sted eller hendelsen der de 
omkom. Den inneholdt ikke bildene av hver enkelt person og den korte biografien som er 
skrevet til hver person. Etter et møte hvor vi viste full åpenhet om hvor vi ville, fikk vi 
oversendt en kopi av databasen 19. februar 2015. 
 
I tillegg hadde vi gjort litt grunnarbeid med dataene fra warsailors.com og Sjømennenes 
minnehall før vi fikk totaloversikten. Dette grunnarbeidet kommer vi tilbake til senere i 
rapporten. 

http://www.ssb.no/a/ukens_statistikk/utg/9921/10.shtml
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1.3 Utvelgelse. Hvem skal være med i oversikten? 

Vi hadde en tidlig diskusjon om hvilke personer som skulle være med i oversikten vår. På en 

måte kunne det vært interessant å ha med alle nordmenn som døde som følge av krigen. 

Men hvordan kunne vi på en smakfull måte fremstille for eksempel Rinnan-banden og deres 

ofre side om side? Vi fant ingen løsning på dette. 

Etter litt diskusjon endte vi med å begrense oss til dem som kjempet på vegne av Norges 

demokratisk utpekte regjering, samt uskyldige ofre for krigen. Vi valgte dermed å utelate 

frontkjempere og andre som stilte seg til disposisjon for Norges motpart under 2. 

verdenskrig. 

2 Teknologivalg 
Den endelige oversikten er laget utelukkende med datajournalistiske metoder. Hele 

prosjektet er laget som en heldigital presentasjon, hvor journalistikk og presentasjon er 

sterkt forankret i digital og moderne metodebruk. Noen innsynsbegjæringer har vi gjort, 

men de har i stor grad vært av formell art. Stort sett har vi fått en lang rekke private og 

offentlige organisasjoner til å dra lasset sammen med oss. Åpen kildekode er prioritert brukt 

for å komme frem til resultatet. Vi vil beskrive de ulike metodene som er tatt i bruk for å 

komme frem til sluttresultatet under. Merk også tidshorisonten fra dataene kom fra DIS-

Norge 19. februar 2015 til publisering 9. april 2015.  

2.1 Forarbeid 

Det ble gjort en del forarbeid i løpet av høsten 2014, først og fremst rettet mot krigsseilerne 

og som et eksperiment for å se hva vi kunne gjøre med tilgjengelige data. Ved å 

sammenstille offentlige tilgjengelige lister på Wikipedia 

(https://no.wikipedia.org/wiki/Nortraships_fl%C3%A5te) og synkronisere dette med 

Sjømennenes Minnehall (deres data er også offentlige) og det som er tilgjengelig via 

Warsailors.com, hadde vi raskt en god oversikt over senkede skip og mannskapet som 

omkom på skipene under krigen. Det ble også gjort et grep for å kunne posisjonere de 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nortraships_fl%C3%A5te


senkede skipene, metoden for dette blir beskrevet senere i denne rapporten. 

 

Tidlig skisse av rigget. Dataene er samlet inn i en database, og skip og mannskap er koblet sammen. 

2.2 Databehandling 

Da vi fikk det første regnearket fra DIS Norge ble disse importert inn i en Mysql-database. 

Mysql er en mye brukt database, bygd på åpen kildekode. Den er gratis å bruke. For å 

identifisere potensielle saker utarbeidet vi noen grafer på dag 1. Den første spørringen vi 

gjorde mot databasen var en dag-til-dag-visning av tallene, for å se hvilken dag det døde 

flest nordmenn. Vår hypotese var at det burde være 9. april 1940. Det viste seg å være feil. 

Den dagen det døde flest nordmenn var 1. desember 1942, datoen den første 

deportasjonen av norske jøder nådde Auschwitz og kvinner og barn ble sendt rett i 

gasskammeret. 

 

Fra databasen, de 5 dagene hvor det døde flest nordmenn. Dette er en enkel spørring i mysql, som gir godt grunnlag for 
fremtidige reportasjer. 
(SELECT dtid, count(id) as teller FROM `ww2deceased` GROUP BY dtid ORDER BY teller DESC) 

 

Graf over 2077 dager hvor nordmenn var i krig. Fra 1.september 1939 hvor de første nordmennene omkommer, til 8.mai 
1945.  

https://jesse.int.vgnett.no/vg_dbAdmin/url.php?url=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html
https://jesse.int.vgnett.no/vg_dbAdmin/url.php?url=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/group-by-functions.html#function_count


 

Vi gjorde også et par andre spørringer på dag én. På skolen lærer man at tyskerne la ned 

våpnene fredelig 8. mai 1945, og at kapitulasjonen var fredelig. Det viste seg å være feil. 

Ifølge våre data omkom 30 personer på frigjøringsdagen. Flere om bord på minesveiperen 

NYMS 382, som ble senket av en tysk ubåtkaptein som skulle ha kapitulert. Det viser seg at 

flere steder rundt omkring i landet blir folk skutt av tyske soldater etter å ha startet 

feiringen. Motstandsmannen Harald Rønneberg ble skutt i Akersgata etter å ha prøvd å løse 

opp en krangel mellom tyske soldater og feirende nordmenn. 

 

Spørring som viser noen av de som omkom 8.mai 1945. 

2.5 Tilgang til bokverket 

Etter det innledende arbeidet så vi at løsningen ville bli langt bedre dersom vi klarte å koble 

bildene og biografiene fra bokverket til vår database. Vi lastet ned et forsøksbilde fra 

Nasjonalbibliotekets nettside, samtidig som vi startet prosessen med å få innsyn og dataene 

til hele bokverket. 



 

Eksempelside fra Nasjonalbibliotekets tjeneste «Bokhylla» hvor bøkene ligger åpent for lesing 

Vår første forespørsel til Nasjonalbiblioteket var å klarere rettighetene til bruk av bildene av 

hver enkelt person. Det ble raskt klarert fra Nasjonalbiblioteket (6. mars) at bildene var å 

anse som fritt tilgjengelige. Nasjonalbiblioteket gjorde oss samtidig oppmerksom på at 

samtlige sider fra bokverket var skannet inn, og lå som strukturert tekst og med et 

høyoppløselig bilde av siden. Vi ba om tilgang på de strukturerte sidene, noe vi fikk. Det ville 

bare ta litt tid å gjøre klar «pakkene» med sider.  

3 Datajournalistisk metode på historisk materiale 

3.1 Identifisere bilder fra digitale bildefiler 

Mens vi ventet på at Nasjonalbiblioteket skulle gjøre klar dataene tok vi for oss en ny 

utfordring: Hvordan identifiserer vi bilder fra flate bildefiler?  

For å kunne koble bilder til navnene i databasen vår, var vi avhengige av å identifisere 3–4 

bilder på hver bokside. Hvert bilde hadde også et navn under bildet, og dette ønsket vi å 

identifisere med personene vi hadde i databasen. 

Ved hjelp av litt smart programmering i Python klarte vi å identifisere samtlige bilder på de 

2500 sidene, og skille tekst og bilder på hver side. 

 

Logikken kan man beskrive slik: 

Last inn siden. Finn en tetthet av piksler som ikke er hvite og over en gitt størrelse. Legg på 

200 pikser for å fange opp navnet under bildet. Klipp ut bildet + navn, og gjør en 



tekstgjenkjenning på navnet. Til tekstgjenkjenning tok vi i bruk Googles åpne og gratis 

bibliotek for tekstgjenkjenning – Tesseract (https://code.google.com/p/tesseract-

ocr/wiki/ReadMe). 

 

Etter å ha gjenkjent ca. 10 500 bilder med tilhørende navn i scriptet (ikke alle 11 724 var 

avbildet i bokverket), hadde vi øyeblikkelig match på 75–80 prosent av bildene. De 

gjenværende vi ikke hadde match på, var i stor grad de som hadde samme navn 

(eksempelvis er det 7 Ole Olsen i databasen) eller feilstavelser mellom avskriften og boken.  

 

På neste side følger en illustrasjon av prosessen. Python-koden som ble brukt er tilgjengelig 

via utvikler Kristoffer Brabrands Github-konto: https://github.com/kbrabrand/image-

detector 

 
 

 
 

Eksempel på bildedump og tekstutdrag. De fire bildene på siden blir gjenkjent i Python-scriptet og lagt inn i en mappe 
for videre behandling. 

 

Til de bildene som ikke var matchet i databasen vår, begynte vi arbeidet med å lage en 

verktøykasse hvor vi manuelt kunne rette opp i data vi ikke var sikre på. Denne 

verktøykassen ble løpende oppdatert med nye verktøy etter hvert som arbeidet skred frem. 

Verktøykassen blir beskrevet senere i dokumentet. 
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3.2 Legge til biografier 

Da vi fikk tilgang på xml-filene fra Nasjonalbiblioteket, inneholdt disse maskinlest tekst på 

samtlige biografier. Det ble her laget litt kode i PHP som leste xml-filene, og matchet hver 

biografi mot et navn. Hver biografi startet med personens navn i store bokstaver, så dette 

ble brukt for å treffe på navn (se illustrasjon neste side). For teksten sin del hadde vi også en 

treffprosent på rundt 75 prosent etter litt prøving og feiling. En av de største utfordringene 

vi hadde var matching av tekster som gikk over to sider, men med litt eksperimentering ble 

den utfordringen løst.  

Hvordan man rent teknisk gjør dette er dokumentert her: 

http://php.net/manual/en/function.simplexml-load-file.php 

De gjenværende biografiene ble også lagt til i en egen verktøykasse, som jeg kommer tilbake 

til. 

 

http://php.net/manual/en/function.simplexml-load-file.php


 

 

Eksempel på en side med data fra Nasjonalbiblioteket. Denne ble lest inn via PHP og matchet mot databasen. 

3.3 Lokalisere stedene hvor de norske ofrene døde 

I regnearket vi fikk fra DIS Norge var det skrevet ned et sted hvor hver enkelt døde. De aller 

fleste skip, med unntak av mindre skøyter, var merket med deres båtklasse (DS = dampskip, 

MT = motortanker osv) som dødssted i de opprinnelige dataene.  

Alle steder i basen som dermed ikke var merket som skip, sendte vi gjennom en geokoder 

som gir deg en posisjon basert på sted. I vårt tilfelle brukte vi MapBox’ geokoder 

(https://www.mapbox.com/developers/api/geocoding/). Til Mapbox må man betale noen 

dollar i måneden om man har en del trafikk, men det er også mulig å bruke andre 

geokodere, som for eksempel Google 

(https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro). 

I utgangspunktet er det vanskelig å stedfeste hvor mange av skipene forsvant. Mange skip 

ble torpedert, flere forliste og noen ble minesprengt. Originalkildene fra rett etter krigen har 

i stor grad antatte posisjoner. Dette har endret seg etter hvert som de tyske arkivene har 

https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro


blitt åpnet, og de ulike skipenes skjebne har blitt oppdaget. Nettsiden warsailors.com er 

mest sannsynlig den beste ressurssiden for de norske krigsseilernes skjebner.  

De aller fleste skip, enten i Nortraship eller hjemmeflåten er omtalt her.  De forliste skipene 

har i tillegg fått en egen side hvor skipets siste dager er godt beskrevet. 

Som en del av forberedelsene til arbeidet ble denne siden crawlet(støvsugd), og vi lagret 

samtlige skipsnavn, og merket i databasen de skipene som hadde tittelen «Final Fate» på sin 

side, og teksten på siden. Tekstene ble lagret for videre databehandling – ikke med tanke for 

å publisere tekstene i sin helhet, men for å kunne lese data ut fra tekst.  

Vi lagde følgende tese: Dersom teksten inneholdt teksten «sunk», «torpedoed» «struck a 

mine» eller «wrecked» og deretter posisjonsbeskrivelse, det vil si et eller flere tall etterfulgt 

av N eller S (nord eller syd), og deretter et eller flere tall etterfulgt av W eller E (øst eller 

vest), så lagret vi posisjonen som en vrakplass.  

 

Eksempelvis for DS Polyana: 

 

I dette eksempelet har vi to posisjoner, en posisjon hvor konvoien delte seg godt vest av Portugal, og én posisjon hvor 
skipet ble senket ved Kapp Verde. Det viktige her er å se om det ligger flere posisjoner i teksten, og om det gjør det, 
finne posisjon etter nøkkelord som «torpedoed», «sunk», «mine», «wrecked» eller «U-<tall>». Posisjonene og teksten 
ble lagret for nærmere ettersyn. 



Med denne metoden hadde vi raskt ca. 500 skipsposisjoner, i tillegg til de mest omtalte 

stedene hvor det omkom nordmenn. 

 

Videre gjorde vi en gruppering på alle steder nordmenn omkom i Mysql for å se hvilke 

steder var størst. 

Her dukker det også opp hendelser vi kunne omtale. Bombingen av Laksevåg er ingen ukjent 

krigshendelse, men er verdt å løfte frem i en artikkel grunnet det store antallet døde, og at 

de fleste var barn. Det samme gjaldt for de som prøvde å rømme over til England med båt 

fra Vestlandet, og omkom i forsøket. Man kan også merke seg hurtigrutene Richard With, 

Barøy og Prinsesse Ragnhild, som ble senket med store sivile tap.  

 

 

 

 

 

Listen over de stedene eller skipene med størst tap, og et eksempel på oversikt. 

  



Posisjonene ble koblet til skip og person. Og siden vi allerede hadde tilgang på 

dødstidspunktet, kunne vi lage en interaktiv tidslinje. Dette ble gjort via Mapbox og deres 

åpne bibliotek basert på kode fra kartmotoren Leaflet. 

Da vi kjørte tidslinjen la vi merke til at 22 mennesker hadde omkommet i Karasjok 1. mai 

1945. Dette var etter frigjøringen av Finnmark. Det viste seg at et norsk 

mineryddingskompani under øvelse hadde detonert en antitankmine, og 22 mann omkom. 

Dette ble også en egen sak i VG.  

Kartet og tidslinjen ble til slutt slik 

(http://www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/map_slider.php): 

 

Kartet viser at det døde nordmenn på alle hav og på alle kontinent. For hver prikk i kartet er det også en liste over hvem 
som omkom hvor: 

 

 

http://www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/map_slider.php


4 Offentlige data 
En sentral brikke vi gikk opp med Nasjonalbiblioteket var om dataene fra «Våre Falne» var å 

anse som offentlige data. Bokverket ble gitt ut av den norske stat etter krigen, og verket ble 

gitt i gave til den nærmeste etterlatte etter hver av de falne. Dette ble i stor grad finansiert 

ved at hjemkommunen ga et bidrag på 50 kroner per gave. 

Dermed var det vår oppfatning at måtte være å anse som et offentlig verk ref. 
åndsverksloven kapittel 1 § 9: 
 
§ 9. Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern 
etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder 
offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd 
eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster 
uten vern etter denne lov. 
 
Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og 
som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne 
bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. 
 

Vi mente også at offentlighetsloven kapittel 2 § 9 kunne være aktuell. Nasjonalbiblioteket 

hadde digitalisert hele verket, og det var dermed lagret som strukturerte digitale data.  

Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i 
databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar. 
 
For å vanskeliggjøre det hele, var deler av bøkene illustrert av Thorbjørn Egner og inneholdt 

en tekst om den norske krigsinnsatsen. Vi ble dermed bedt om å avklare det hele med 

Nasjonalbibliotekets juridiske avdeling, som ikke hadde vært borte i vår problemstilling 

tidligere. Vi fryktet lang saksbehandling, men i løpet av noen få timer fikk vi det hele avklart 

fra Nasjonalbiblioteket. Verkene var å anse som offentlige dokument, og biografiene var å 

anse som offentlige data.  

Vi takket og bukket for rask saksbehandling, og hadde med det en komplett oversikt med 

biografier på nesten samtlige nordmenn som døde på norsk side under 2. verdenskrig. 

Datoen var 25. mars, og med en påske i mellom var det straks 9. april. 

5 Maskinlest tekst og verktøykasse 
 

5.1 Rette maskinlest tekst 

 

Etter hvert som vi begynte å lese gjennom tekstene, så vi at det var flere skjemmende feil i 

biografiene. Dette har kommet som et resultat av at teksten er maskinlest. Vi satte dermed i 

gang med å finne ut av hvordan vi kunne rette opp i en del av feilene raskest mulig. Én ting 



kollega Øyvind Engan raskt fant ut var at maskinlesingen gjerne feilet på de samme tingene. 

De gangene biografien inneholdt teksten «8. av», var det en feil-lesing av forkortelsen «s. 

av» , altså «sønn av». Videre var «iBso» «iBsi» og «iBBi» tall som var tolket som tekst – 

henholdsvis «1850», «1851» og «1881».  Å rette disse feilene er raskt gjort i MySql med 

oppdateringen UPDATE ww2deceased SET profile = REPLACE(profile, 'iBBi', '1881') 

WHERE INSTR(profile, 'iBBi') > 0;. Et alternativ kunne ha vært å bruke Open Refine, et 

open source verktøy for å rette opp i større tekstmengder: http://openrefine.org/. 

5.2 Verktøykasse 

 
Det hopet seg etter hvert opp med småting vi måtte få gjort før publisering. Det var bilder 
som ikke var koblet til personer, personer med blanke biografier og mange lokasjoner med 
ukjent posisjon. Vi satte dermed én person til å lage en verktøykasse som kunne hjelpe oss 
med å koble data. 
 
Denne verktøykassa ble dermed sendt ut til en del av våre kollegaer, hvor de ble spurt om 
de kunne hjelpe oss å koble mest mulig data.  
 
Følgende verktøy ble laget: 
 
Verktøy for å koble bilde til person 
Verktøy for å koble biografi til person 
Verktøy for å sette fødselsdato 
Verktøy for å sette dødsdato 
Verktøy for å sette dødsårsak 
Verktøy for å finne dem som døde på ukjent sted 
Verktøy for å korrekturlese profiler 
 
I samarbeid med kollegaer og fire elever fra Elvebakken videregående skole klarte vi å ta 
unna nok korrekturlesing og kobling av data de siste 14 dagene før 9. april at vi kunne 
publisere.   
 

  

http://openrefine.org/


6 Publisering og etterarbeid 
 

Ettersom det har gått over 60 år siden bokverket «Våre falne» ble gitt ut, tok vi høyde for at 

det ville være forandringer i materialet vi satt på. Det var også knyttet spenning til i hvilken 

grad noen hadde falt ut av våre data. Vi rigget den digitale featuren slik at det skulle være 

lett å gi tilbakemelding til oss. 

Og tilbakemeldingene strømmet inn fra publiseringstidspunktet. Mange av 

tilbakemeldingene var om små detaljer i biografiene som i originalteksten kunne bli 

forbedret. 

Vi fikk også inn tips om saker. Holocaust-senteret, som vi hadde kontakt med underveis, ga 

raskt tilbakemelding om at ca. 100 personer med jødisk bakgrunn ikke var tatt med i «Våre 

falne». Noen var familier som ble totalt utslettet, slik at ingen kunne fortelle om dem etter 

krigen. Noen hadde kommet til Norge som flyktninger nokså kort tid før krigen, og ikke fått 

norsk statsborgerskap. Vi mente likevel det var riktig å legge en nokså vid definisjon til grunn 

for hvem vi tok med i oversikten vår. Vi brukte Kristian Ottosens bok «I slik en natt» som 

kilde. 

I tillegg ble vi tipset om at det skulle være 62 kjente norske rom (sigøynere), som først ble 

utestengt fra Norge og senere drept i tyske konsentrasjonsleirer. En rapport fra 

Holocaustsenteret forteller hvordan de på ullent vis ble fratatt sitt norske statsborgerskap 

på 1930-tallet. Derfor hadde redaksjonskomiteen bak «Våre falne» formelt sitt på det tørre 

da de valgte å utelate dem fra bøkene, selv om det var snakk om familier som hadde vært 

norske statsborgere i flere generasjoner. Dette ble en egen sak, og vi fikk inkludert dem i 

oversikten vår. Så vidt vi vet er det første gang norske rom regnes med i en oversikt over 

norske ofre for krigen. 

I tillegg er 10–15 personer lagt til, i stor grad nordmenn som utvandret til USA og byttet 

nasjonalitet for å kunne kjempe for Norge i Europa igjen. De er alle begravet i Norge etter 

krigen, eller på krigskirkegårder i Europa. 

I alt har vi gjort drøyt 2000 endringer og tilføyelser i databasen som følge av henvendelser 

fra leserne. 

6.1 Robotjournalistikk 

De personene vi satt igjen med uten biografi etter publisering, tok vi for oss og genererte 

opp biografier for via Excel. Ved hjelp av funksjonen «Kjede.sammen» i Excel kan man enkelt 

generere opp en standardisert tekst basert på dataene man sitter på. Dette vil også være 

mulig med en kombinasjon av Google Spreadsheets og et programmeringsspråk. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/utestengt-fra-norge-drept-i-auschwitz/a/23436374/


 

Funksjonen «Kjede.sammen» tatt i bruk i Excel for å kunne lage en kort biografi på deporterte jøder fra Norge. 

 

Endelig profiltekst for en person. 

6.3 Utfordringer 

Det har vært flere utfordringer knyttet til arbeidet. Først og fremst tidsperspektivet. Likevel 

klarte vi med hjelp av gode kollegaer og en del egen arbeidsinnsats å lande det meste. 

Arbeidet var på ingen måte ferdig til 9. april, og det ble jobbet kontinuerlig i nesten to 

måneder for å få alle brikker på plass etter hvert som vi fikk tips om nye omstendigheter. 

Vi fikk også inn noen tips om personer som ikke fantes i materialet vårt. Disse måtte vi 

ettergå nøye for å finne ut omstendighetene rundt dødsfallet. I forordet til bokverket står 

det at redaksjonen hadde tatt en «videst mulig tolkning» for de som sto i materialet. Vi tok 

utgangspunkt i det samme, men det var et absolutt og naturlig krav at utelatte personer 

ikke måtte ha falt på okkupasjonsmaktens side. Det har derfor gått mye tid til å undersøke 

omstendighetene rundt hvert enkelt dødsfall. 

En annen klar utfordring var enkelte skip som aldri ble torpedert, men hvor mannskap døde 

av ulike årsaker. Det beste eksempelet her er skipet Bergensfjord, som gikk som linjeskip 

mellom Norge og USA før 2. verdenskrig. Skipet gikk i troppetransport under hele krigen, 

uten å bli senket. Likevel døde 8 av mannskapet av ulike årsaker, og disse er alle regnet som 

krigsseilere. Bergensfjord er dermed med i oversikten, men ikke på kartet. 



7 Konklusjoner 
 

Dette prosjektet bygger hovedsakelig på åpne data. Alle opplysningene vi har presentert, 

har i større eller mindre grad vært kjent tidligere. Men vi har sammenstilt opplysningene og 

presentert dem på en ny måte – slik at selv de som kjenner temaet godt fra før, sier de har 

fått ny innsikt av å se presentasjonen vår. 

Vi viser grafisk hvordan dødsfallene beveger seg innover landet i dagene etter 9. april 1940. 

Vi viser hvordan senkingen av norske skip spredte seg ut over Atlanterhavet etter hvert som 

tyske ubåter fikk større rekkevidde. Vi viser omfanget av jødeutryddelsene. 

I Skup-sammenheng har vi brukt lite energi på å krangle om tilgang til offentlige 

dokumenter, men måten vi fikk lov til å bruke «Våre falne» på, mener vi er ny. 

Rigget skapte også meget stor interesse. Med mer enn 1,3 millioner unike brukere er 

oversikten en av de 3 mest leste sakene i VG noensinne. 

Sist, men ikke minst: Siden alt vi har jobbet med har vært å anse som offentlige data, har vi 

også bestemt oss for å dele vår ferdige liste. Vi har gjort den komplette databasen med tekst 

og bilder tilgjengelig på Github, til fri bruk: https://github.com/VGRedUtvikling/ 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/VGRedUtvikling/


VEDLEGG	

Prosjektet	er	først	og	fremst	digitalt	og	kan	sees	her:	

 
www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/ 

 

Visualiseringen	av	hvor	det	omkom	nordmenn	er	tilgjengelig	her:	

http://www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/map_slider.php 
 

 

 

 

De vedlagte artiklene er alle baserte på det digitale prosjektet, og funn gjort under arbeidet 



 



 



 



 





   





Da nordmenn var båtflyktninger: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/andre‐verdenskrig/da‐nordmenn‐var‐baatflyktninger‐i‐middelhavet/a/23509634/ 
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