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FANGE NUMMER N.67759 – TORBJØRN SKULAND.

Min far, Torbjørn Skuland, ble født på gården Skuland i Laudal den 11.juni 1921.
Foreldrene var Oline, f. Bjørkelid og Anders Skuland. De var i alt 12 søsken, hvorav 11 som 
vokste opp. 
 Da Torbjørn var omtrent 1 år gammel flyttet familien til gården på Ormestad, hvor han 
tilbrakte barne-og ungdomstiden. Han gikk på Frøyslandsmoen barneskole og Mandal  
handelsskole. 
 Han jobbet som lagermann på Agder Kjøplag i Bondeheimsgården, men bodde fortsatt 
hjemme hos mor og far da de vekket han en morgen og sa at det hadde brutt ut krig. De 
hadde allerede begynt å samle sammen matvarer, for de husket godt rasjoneringen under 
første verdenskrig.
 Gjennom en arbeidskamerat, Kasper Sandnes, kom Torbjørn med i motstandsarbeidet. 
Han ble medlem av Major Laudals milorggruppe. Torbjørn måtte ta kveldsvakta 2. hver 
dag og levere ut bensin til motstandsfolk. Kasper Sandnes hadde fått tak i rasjonering-
skort. Den gang gikk bilene på knott, men gikk bedre med bensin og man kunne, ved hjelp 
av en stake, lett slå over fra knott til bensin.
 Kasper Sandnes ble arrestert 19.desember 1942, men Torbjørn var ikke redd for at det 
samme skulle skje ham. Bare noen dager etterpå, lille julaften 1942, ble også han arrestert. 
Han var da 22 år gammel.
 Farmor Oline fikk besøk på formiddagen av lensmann Askildsen sammen med tyske 
soldater med spørsmål om hvor Torbjørn befant seg. Lensmann Askildsen visste godt hvor 
Torbjørn arbeidet, men det ga farmor tid til å få kontakte sønnen med beskjed. Torbjørn 
valgte å forholde seg rolig og opplevde at tyskerne kom og hentet ham med hevet våpen. 
Han visste, fortalte han, at dersom han rømte, ville tyskerne hevne seg på familien. Bare 
tanken var god grunn til å la være. Han hadde jo ikke gjort så mye galt, mente han.
 En hel gjeng med unge gutter ( bl.a. Bjørn Skogsfjord ) ble samlet sammen i Andors-
engården og sendt til fengselet i Kristiansand, avd. B. Der satt han på celle sammen med 
Hans Kaddan og Alf Skåra, som var skamslått, fram til 03.januar 1943, da han ble sendt 
til Gestapos hovedkvarter Arkivet for avhør. Her ble han forhørt av SS-Hauptscharführer 
Fritz Lipicki, men tilnavnet “Slakteren”. Han slapp tortur, fortalte litt og nektet for mye. Han 
ble advart av medfanger om at der satt tystere på cella og forholdt seg taus – og ble deretter 
sendt til Grini. Den 04.januar 1943 traff han igjen Kasper Sandnes. Tyskerne hadde slått 
i stykker nyrene hans. På Grini fikk de lov til å kle seg med egne klær under fangedrakta. 
De ble bevoktet av Wehrmachtsoldater og han ble  satt til å grave grøfter, fikk aldri nok mat 
og var alltid sulten. Torbjørn var med å bygget veien til Grini – Nordli Gård.Han fortalte 
at det var der han lærte å sulte. Etter 6 måneder ble han ropt opp på transport til Tyskland. 
Rundt 145 fanger fra Major Laudals militære organisasjon ble den 10.juni 1943 sendt fra 
Grini fangeleir til konsentrasjonsleir i Tyskland med skipet Monterosa. Skipet gikk langs 
svenskekysten og krysset over til Aarhus og de gikk med tog videre til grensen. Ved den 
tyske grense overtok SS og der ble de stuet inn i kuvogner. Etter 2 dager i fengsel i Ham-
burg, der min far for første gang så en musselmann (en mann hvor nesten bare skjelettet 
er igjen), den 17.juni 1943, ble halvparten av fangene, deriblant Torbjørn, sendt videre til 
Sachsenhausen og resten endte opp i NN-leiren Natzweiler.



Min far hadde hørt om Sachsenhausen og at folk hadde omkommet der nede.
Lars O. Rølland, som var tatt på grunn av illegalt arbeid 3/4 år tidligere, traff han i Sachsenhausen. Han 
satt også sammen med brødrene Ernst og Thomas Pedersen, Hans Kaddan, Helner Spang, Bjarne Jør-
gensen, Erik Bensen, Alfred Torjesen, Alf Bringsdal, Edgar Salvesen, Trygve Ariansen, Reidar Vatne, 
German Gabrielsen, Karsten Jacobsen, Nils Nilsen, Tobias Håland, Åge Hageland og Otto Lund fra 
Mandal. Levetid i Sachsenhausen var stipulert til fire måneder.
 Ved ankomst til Sachsenhausen kl 24:00 natt måtte de stå til morgenen. De ble da møtt av leirkom-
mandanten. Han hadde følgende hilsen: “ I Tyskland holder vi kuer, vi holder kuer så lenge de gir oss 
et utbytte”. Så stirret han på fangene for å forsikre seg om at de hadde forstått hva han mente. Kom-
mandanten sørget for at fangene ble fornedret både fysisk og psykisk. De fikk tildelt en likvogn og 
måtte plukke opp de som var døde i løpet av natta.
 De nyankomne ble plassert i en mottagerbrakke. Der måtte de kle av seg før de ble barbert over 
hele kroppen. Alt hår ble dradd av med en håndmaskin, noe som gjorde fryktelig vondt. Deretter ble 
fangene dusjet og desinfisert med lusevæske og fikk utdelt fangeklær, tynne stripete dresser. På bena 
hadde de tresko og i stedet for sokker fikk de fotkluter. Det er en firkantet klut som ser ut som et puss-
eskinn. I karantenebrakka var de så 10 dager. 
 I karantenetida, som så mange andre nordmenn, måtte også Torbjørn prøve ut sko på forskjellig 
underlag på apellplassen. Torbjørn fikk utdelt et par støvler som var for små, men fikk ikke bytte. Hver 
eneste dag måtte fangene gå fire mil, i åttetall over appellplassen på forskjellig underlag og i all slags 
vær. Sitt fornødne måtte de gjøre underveis, ingen pauser, ingen mat.
 I begynnelsen av krigen bodde nordmenn sammen med andre nasjoner, men etter hvert fikk de 
egen brakke, nr. 1 og nr. 23. Etter karantenetiden ble Torbjørn tildelt plass i brakke nr. 23. Der hadde 
han to ulltepper til disposisjon, tilgriset av ekskrementer og oppkast fra fanger som hadde hatt dem 
før. Han ble satt til å arbeide i arbeidskommando, kanal nr. 2, grøftegraving. Dag etter dag ble de vek-
ket kl 04:30 om morgenen, fikk utdelt en brødskalk og kommandert til oppstilling på apellplassen en 
time senere. Han gikk i kø og sto i kø som alle andre. Drevet av strømmen, truslene og frykten. Han 
var skrubbsulten. Hver dag gravde han grøfter: 3,25 meter lang, 1,25 meter dyp  og 1,25 meter bred 
før pause klokka 12:00. Da fikk de en liter “stormsuppe”, kokt på innvoller. Var de heldige og kom sent 
i rekka fikk de kanskje noen slingser. Og så like mange kubikkmeter i løpet av ettermiddagen. Så når 
de jobbet måtte de passe på å jobbe i to timer og så be pent om å få gå på do. Det hendte at han fikk 
stikke seg litt vekk, fant et bjørketre og fikk tatt en kvist som han kunne tygge på. Det hjalp veldig! 
Grøftegraving var beinhardt arbeid og mange omkom. Tyske vakter overvåket arbeidet og å rette 
ryggen medførte represalier. Hele tida med tilropene “scnell, schnell, tempo, tempo”. Noen vakter var 
imidlertid greie og så vekk. 
 Etter arbeidstid ble de stående på apellplassen i rekke på fem og fem. En offiser hadde opptelling. 
Dersom noen manglet kunne seansen ta flere timer. Han hørte stønnene fra fanger som ble slått. Avs-
traffelsen førte til at musklene regelrett ble knust. 

Etter seks måneder, den 04.mars 1944, ble han sammen med 70-80 andre fanger sendt på transport til 
en by som het Wulkow bei Trebnitz. Store områder var eid av en lokal greve, og fangene skulle bygge 
brakker i et skogholt, en ny konsentrasjonsleir. Først måtte de felle trær med håndsager for å rydde 
plass, noe som var et kolossalt tungt arbeid. Etter to måneder var de segneferdige. Men når nøden er 
størst er hjelpen nærmest. Like etterpå kom de første Røde Kors pakkene med mat. Etter hvert ble det 
bygget brakkebyer i skogholtet. Brakkene kom fra Polen. Etter en stund ble han spurt om han kunne 
være med å snekre lemmer som skulle blende vinduene. Det ble også bygget et fengsel der av sement-
murstein. Den 30.januar 1945 måtte de rømme fra stedet. Østfronten nærmet seg og en sen natt ble 
fangene beordret ut på marsj. I Trepzitz ble de beordret inn i kuvogner hvor de ble stående som sild i 
tønne. I løpet av natta kjørte toget gjennom et sønderbombet Berlin og deretter til Oranienburg. 



 Neste morgen ble fangene kjørt til Heinkel flyfabrikk. Fabrikken var bygget opp etter bombean-
grepet som drepte rundt 800 fanger. På Heinkel var han trekk-kraft på en vogn. Det var intern trans-
port innen fabrikkområde som foregikk i vogn, lastet, losset og trukket av fanger. Her ble han kjent 
med en ung gutt fra Tjekkoslovakia, som landet het den gang. Han het Leon og bodde på den såkalte 
“judenblokk”, ungdomsblokken på Heinkel flypalass. Den unge gutten var helt alene i verden, forel-
drene var borte og det samme var tre søstre. Han søkte så tydelig kontakt og ville så gjerne stoppe 
fotklutene til Torbjørn, som gjengjeldelse for at min far delte av sin matrasjon. Men Torbjørn ville 
nødig gi “strømpene” fra seg, men gjorde det likevel. Et døgn etterpå fikk han de tilbake, nyvasket og 
flott stoppet. Dette var hans kjæreste minne.
 Den 05. april 1945 marsjerte de fra Heinkel flyfabrikk til Sachsenhausen. Det var en søndag for-
middag og byen Oranienburg var så ødelagt at fangene ikke kom gjennom og måtte gå omveier. Neste 
morgen, den 06. april 1945, ble de hentet av skinnende hvite busser fra svenske Røde Kors.
Det han husker best var den hilsenen han fikk fra den svenske lotta. Hun tok hver fange i hånda og 
ønsket dem velkommen om bord. Hun var så høflig og viste slik medmenneskelighet. Inne i bussen 
smilte hun og sa at det lå en matpakke under hvert sete og de kunne bare spise! Så ble de fraktet videre 
til leiren Neuengamme. Der var han i vel 2 uker. Den 13. april 1945 var han blant de siste som ble kjørt 
ut og over grensen til Frøislev interneringsleir i Danmark hvor de ankom 15.april 1945. Da veide han 
46 kg. Vekta lå normalt på 76 kg. Der var han til den 30.april 1945.
 Røyken fra krematoriepipene er forsvunnet. Brakkene er ikke mere, smertehylene fra ofrene i SS-
legens forsøksrom er stilnet. Torbjørn var opptatt av at vi ikke må glemme. Dersom det skjer igjen er 
det dere det går utover, sa han. Men han var ikke bitter. Han hatet ikke tyskerne.
Han var opptatt av menneskets verd, at alle er like verdifulle og viktige.
 Etter et opphold i Sverige, fra 01.mai 1945 til 25.mai 1945, tok Torbjørn toget hjem til et fritt Norge. 
Under togturen fikk han oppleve både glede og sorg. Et spesielt minne sitter spikret:
 En kamerat av han fortalte at han møtte et ektepar på perrongen. De hadde på seg sine fineste klær 
og bar på en flott blomsterbukett. De spurte om sønnen var med toget. Mennene om bord ristet på 
hodet og foreldrene fikk vite at sønnen omkom i Natzweiler. Kona ble hengende i armen til mannen 
og begynte å gråte og blomstene dalte mot jorda. Dette er det verste jeg har opplevd, sa hun. Men 
mannen trøstet henne så godt han kunne og preget av egen sorg kom det: han kunne jo ha vært nazist. 
 Ordene fra taket på Standard Tappestasjon av medfange, Bjarne Jørgensen, glemte han heller aldri:
Bjarne Jørgensen takket for velkomsten og fremmøte og sa at dette skulle ha vært en av de største 
dagene i våre liv. Foran hele folkemengden som var samlet sa han: her står det mennesker med den 
dypeste sorg en kan bære og jeg føler med dere. Mange av våre beste kamerater forsvant på reisen 
gjennom de tyske konsentrasjonsleirene. Måtte friheten virkelig koste så mye? Ja, den måtte det!
 Livsbetingelsene i de tyske konsentrasjonsleirene var katastrofale. Det var slaverimentalitet gjen-
nomført mot fangene i ett og alt, lange arbeidsdager, tildeling av fangemat som ikke stod i forhold til 
hardt og kroppstungt arbeid, fangeklær som ikke vernet mot uvær, vind og kulde, det var brutalitet 
satt i sitt ytterste system, og det var hjelpen som Røde Kors fikk inn i Sachsenhausen som reddet ham. 
Han ble slått og mishandlet og pådro seg senebetennelse og fikk ødelagt tennene. 
Han satte i gang å arbeide på gården hjemme på Ormestad og var i arbeid helt fra han kom hjem fra 
fangenskap. I mange år hjalp han sin søster, Signe, med å drive kolonialbutikken 
S. A. Skuland i Vågsbygd, Kristiansand.
 Torbjørn traff sin livsledsager, Dagny Lunde, f. 05.juli 1921, på samlingsfesten for hjemkomne 
fanger etter krigen. De giftet seg 22.oktober 1949 og fikk fire barn.
 I 1959 startet han opp sin egen dagligvareforretning på Vestnes i Mandal og drev denne fram til 
31.desember 1988. Etter at sønnen, Gunnar Skuland, f. 16.mai 1956, overtok, fortsatte han likevel i 
mange år, helt til mars 1996, da butikken gikk inn i Kiwi-kjeden. Da var han nesten 76 år.



Mange ganger fortalte han barn og barnebarn om opplevelsene i tysk fangenskap, og i 1995 reiste 
han ned igjen til et sterkt møte med konsentrasjonsleirene – 50 år etter frigjøringen i regi av “Hvite 
busser” og “Aktive Fredsreiser”. Det ble i alt 5 turer med ungdomsskoleelever, barn og barnebarn. Det 
var vanskelig å fortelle om brutaliteten, men han fikk lagt noen flere brikker i sitt livs puslespill – fikk 
noen flere svar på spørsmål han hadde lurt på.

De siste årene var han plaget av lungekreft og ble operert for dette den 28.02.2000, 80 år gammel. 
Han bodde hjemme på Sånum i huset sitt på Langestranda, helt til de siste 3 månedene av livet sitt. 
Da måtte han ha kontinuerlig vakt og stell, noe han fikk på Mandal Sykehjem, avd. 1.
Torbjørn døde den 28. august 2005, 85 år gammel.

 Ofte hørte jeg han sang på denne sangen:

 Det lysnet i skogen da ilte jeg frem, snart sto jeg der hvor bakkestupet skrånet.
 Jeg så den vide bygd og jeg så mitt kjære hjem, jeg så hvor de fjerne åser blånet.
 Jeg så de brede fjorder som skar seg inn i bukt, og elven så jeg blinke og krumme seg
 så smukt, jeg lenges til de sollyse sletter.
                                
 Og dog var det atter som den sukkende li, kunne blidelig holde meg tilbake,
  som om den bak meg hvisket: Forlater du min sti, for ned i folkevrimmelen å drage?
 Akk skogen og fjellvannet hadde i mitt sinn for første gangen suset sin vemodstanke     
 inn, og siden jeg glemmer den vel aldri.

 Ti ofte når jeg går i den myldrende by, med de bonede skinnende saler. 
 Den samme hvisken lyder, så bønnlig, så bly, fjernt henne fra min barndoms grønne 
 daler. Da griper meg en lengsel til skog og til fjell, jeg hører atter bjeller og lurlokk 
 ved kveld, og sus gjennom skjeggete graner.     



Etter 2.verdenskrig var over,  
ble det arrangert en samlingsfest, hvor følge skulle være med.

Pappa hadde ikke kjæreste, så hans medfange, Otto Lund,  
ordnet med at hans forlovede, Gudrun, tok med sin gode venninne  

– slik traff han Dagny Carlsen Lunde, født 05.07.1921 
og de giftet seg 22.10.1949. 








