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Det er med glede vi presenterer den tredje utgivelsen av 
«Studentpublikasjoner fra IAKH». Alle tekstene er 
skrevet av studenter som har bestått masteremnet «HIS 
4050 - Historieformidling» eller det nyopprettede emnet 
«ARK 4050 - Arkeologi og formidling» Disse 
publikasjonsseriene er «nett-tekster», de vil kun trykkes i 
digitale format. Den digitale trykkpresse som nå slår 
igjennom kan komme til å endre vår tids litterære verden 
like omfattende som bøker fra Gutenbergs boktrykkeri 
e n d r e t s i n s a m t i d . 
 
Masterstudentene på historie og arkeologi har fått rom til 
å vise sine formidlingsevner og den sjansen har mange av 
studentene tatt godt vare på. Med faglig dyktighet har de 
realisert en av Universitets viktige roller i samfunnet, 
nemlig å kommunisere den kunnskapen vi skaffer oss 
gjennom studier og forskning til samfunnet utenfor 
universitetet. Tekstene i denne publikasjonen er et utvalg 
av studentarbeidene fra høsten 2014.

FORORD
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Propagandaplakat fra 1914. Bildet er hentet fra British Library.



Masteremnet «Historieformidling» ble undervist første gang 
vårsemesteret 2012. Det ble opprettet på initiativ av 
daværende undervisningsleder professor Tor Egil Førland. 
Universitetslektor John McNicol har 
utviklet emnet og har undervist i 
emnet alle de første seks semestrene. 
Vi er begeistret over at emnet i 2014 
b l e h e d r e t m e d « U i O s 
læringsmiljøpris for 2014». 

I løpet av seks semester har 225 
studenter bestått emnet. Emnet har 
gitt studentene mulighet til å 
a r b e i d e m e d s i n e f a g l i g e 
problemstillinger rettet mot formidling. 
Studentene har skrevet kronikker, tekster og quiz`er til 
Norgeshistorie på nett og laget podcaster. De har lykkes 
spesielt godt med å få sine formidlingstekster på trykk i 
media. Gjennom emnet har hele 81 tekster hittill havnet på 
trykk i nasjonale media, lokale media og i e-bøkene. 81 av 
225 studenter har fått sine kronikker eller omarbeidede 
tekster på trykk. Det er 36%, en god uttelling. De har selv 
hatt ansvaret for kontakt med media og har med sin 

formidling bidratt til det offentlige ordskiftet. Slike studenter 
er instituttet stolte av å utdanne.

Studentpublikasjonene fra emnene 
”Historieformidling” og  «Arkeologi og 
formidling» blir publisert i to serier. 
Serie 1 lages med Apple-programvaren 
«iBooks Author». Denne er lesbar på 
iPad`er og på OS X 10.9 og nyere for 
bærbare og stasjonære Mac`er. 
Studenttekstene i Serie 1 er utvidet med 
bilder, interaktive kart, videoer og 
podcaster. Publikasjonene skal være 
fritt tilgjengelig, men selv om Serie 1 vil 

være kostnadsfri for brukeren vil den være 
avhengig av Apples plattform. Derfor vil 
studentpublikasjonene også publiseres i open access format. 
Serie 2 blir publisert i Epub-formatet, mobi-formatet og i 
PDF. Publikasjonene vil være nedlastbare fra iTunes (serie 
1) og DUO ved UiO (serie 2).

Det er mange som har bidratt til denne publikasjonen. Jeg 
vil takke Norgesuniversitetet for støtte til prosjektet om å 
utvikle emner ved IAKH som tar i bruk digitale 
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«Gjennom emnet har 
hele 81 tekster hittill 

havnet på trykk i 
nasjonale media, lokale 
media og i e-bøkene.»

http://www.uio.no/om/aktuelt/pressemeldinger/2014/disse-far-uios-priser-i-ar.html
http://www.uio.no/om/aktuelt/pressemeldinger/2014/disse-far-uios-priser-i-ar.html
http://www.uio.no/om/aktuelt/pressemeldinger/2014/disse-far-uios-priser-i-ar.html
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læringsmidler. Alle som har bidratt med undervisning i emnet 
har hjulpet studentene noen steg på veien. Til sist vil jeg rette 
oppmerksomheten mot studentene som har lykkes så bra med 
sin formidling. 

 
Universitetslektor John McNicol 
Emneansvarlig HIS 4050 Historieformidling og 
 	
 	
 	
  ARK 4050 Arkeologi og formidling
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VOLD OG DRAP I 
GUDS NAVN

Masterstudent Carl Petter Aarbo 
skriver om facisme i Romania på 
1930-tallet.  
 
« Den fremste eksponenten finner 
vi i den fascistiske Erkengelen 
Mikaels Legion (1927 – 1940), også 
kjent som Legionen eller 
Jerngarden i Romania. De tette 
båndene mellom religion og politikk 
har medført at enkelte har sett 
likheter mellom Legionen og 
ekstrem islamisme.» 



CORNELIU ZELEA  
 CODREANU

• Født 1899, død 1938. Rumensk 
facistleder.

 
Foto:Wikimedia Commons

• Grunnla bevegelsen «Erkeengelen 
Mikaels legion» i 1927.

• Etablerte en paramilitær gren av 
bevegelsen i 1930, kalt 
«Jerngarden».

• Bevegelsen ble forbudt på ordre av 
den rumenske statsminister Ion 
Duca den 10. desember 1933.

• Medlemmer av «Jerngarden» 
svarte ved å skyte og drepe 
statsminster Ion Duca 29. 
desember samme år.

CARL PETTER AARBO
∏

Politisert religion: Islam er ikke den eneste religionen som fostrer ekstremister.

I en kronikk i Morgenbladet 10. oktober 2014, stilte professor emiritus Jarle 
Simensen spørsmål ved om det er lettere å mobilisere politiske aktivister fra islam 
enn andre religioner. Simensen omtaler islam-historiker Michael Cook sin nye bok 
der nettopp denne problemstillingen blir drøftet. Cook konkluderer med at islam 
mer eller mindre har noe iboende politisk i seg. At islam lettere blir politisert enn 
andre religioner. Kanskje er ikke islam kun en religion, men mer en slags sosial 
orden. Det som Cook beskriver som en «kollektiv muslimsk identitet».

Michael Cook innehar utvilsomt stor ekspertise på islam, men det blir feil å hevde 
at det er lettere å mobilisere politiske aktivister innen islam enn andre tradisjonelle 
religioner. Religiøs fundamentalisme er ikke særegent for islam. Alle religioner blir, 
og har blitt, politisert.

Av naturlige årsaker preges media av ekstrem islamisme. Daglig hører vi om Den 
Islamske Statens (IS) drap og overgrep mot uskyldige mennesker i Irak og Syria. 
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Vold og drap i Guds navn



Religiøs overbevisning brukes til å legitimere og 
rettferdiggjøre drap på uskyldige mennesker. IS politiserer 
islam, og skaper en ideologi som gjør gruppens medlemmer, 
mange fremmedkrigere fra vestlige land, troende til alt – også 
halshugging og massedrap.

Religion er et menneskeskapt verktøy som kan brukes til å 
undertrykke, utøve vold og drap. Men religion kan også 
være fylt med positive verdier. Det kan gi folk mening i livet, 
fellesskapsfølelse og tilhørighet. Problemet oppstår når 
religion og politikk blandes. En slik uheldig allianse er ikke 
et nytt fenomen. I europeisk historie kan korstogene, 
inkvisisjonen, religionskrigene og konflikten i Nord-Irland 
beskrives som uttrykk for politisert kristendom.

Vi må heller ikke glemme at moderne europeisk historie er 
gjenstand for noen av de fremste eksemplene på 
sammenblanding av religion og politikk. Salazars Estado 
Novo (Portugal) og nabolandet Spania under Franco er 
eksempler på autoritære regimer med sterke bånd mellom 
stat og kirke, politikk og religion. Pilkorsbevegelsen i 
Ungarn og Ustaşa i Kroatia i mellomkrigstiden og under 2. 
verdenskrig var fascistiske bevegelser som begrunnet sin 
rasisme og antisemittisme med religion.

Den fremste eksponenten finner vi i den fascistiske 
Erkengelen Mikaels Legion (1927 – 1940), også kjent som 
Legionen eller Jerngarden i Romania. De tette båndene 

mellom religion og politikk har medført at enkelte har sett 
likheter mellom Legionen og ekstrem islamisme. Både 
Legionen og IS har til felles at de hevder de forfekter den 
rette tro. De avgjør selv hvem som er å betrakte som fiender 
og søker opprettelsen av et idealsamfunn for alle rettroende. 
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Alle midler er tillatt, fordi Gud vil uansett tilgi. Det å dø som 
martyr blir ansett som prisverdig.

Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine 
(red.) tar for seg forholdet 
mellom religion og politikk i 
boken Politikk og religion. 
Forfatterne viser hvordan 
sammenblanding av religion og 
p o l i t i k k k a n f ø r e t i l e n 
l e g i t i m e r i n g a v e k s t r e m e 
politiske ideer. En ekstrem 
ideologisk overbevisning kan 
gjøre det enklere å forklare og 
r e t t f e r d i g g j ø r e v o l d o g 
massedrap. Det kan også frita en selv for ansvar. Gud blir 
brukt som en unnskyldning for noe vi, som selvstendige og 
fornuftige mennesker, er ansvarlige for.

Hvor skillet mellom politisert religion og politisk religion går 
kan være vanskelig å se. Sluttproduktet blir uansett en 
intolerant og fundamentalistisk ideologi som det kreves at 
alle slutter opp om. I så måte kan alle religioner i ytterste 
konsekvens være en trussel mot demokratiet. Alle tradisjonell 

religion blir, og har blitt, pervertert. Dette uavhengig om det 
er snakk om Legionen eller IS, kontrajihadister og Eurabia-
tilhengere som frykter islamsk overtakelse av Europa, 
hindunasjonalistisk-terror i India og eller buddhistisk vold i 

Myanmar.

Veien ti l fundamentalisme og 
ekstremisme er kort når religion og 
politikk allieres med hverandre. 
Ekstremister kan, og vil, bruke 
religion for alt det er verdt.
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«Islam er ikke den eneste 
religionen som fostrer 

ekstremister»



Historien viser at religiøst motivert vold like gjerne 
forekommer innen islam og kristendom, som buddhisme og 
hinduisme. Religiøs fundamentalisme er ikke særegent for 
islam.

Carl Peter Aarbo er masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo. Kronikken var på trykk i 
Dagsavisen 5. november 2014.
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Cornel iu Zelea Codreanu skrev s in 
selvbiografi i 1936. Den ble oversatt til 
engelsk i 1976 og kan leses på The Internet 
Archive.

«This volume contains the story of my youth, from 
19 to 34 years of age, with its fellings, faith, deeds, 
and its errors.»

https://archive.org/details/ForMyLegionariesTheIronGuard
https://archive.org/details/ForMyLegionariesTheIronGuard
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VÄRLDSKRIG OCH 
ORDKRIG 

« Litteraturen bidrog till hur kriget 
gestaltade sig» 

hevder masterstudent i historie 
Anna Karlsson.

«GO!» «Reis til krigen!» oppfordret Storbritannias kvinner ifølge denne 
propagandaplakten fra 1914. Bildet er hentet fra British Library.



Litteratur och det skrivna ordet är grundstenar i vårt 
samhället. För Storbritannien spelade litteraturen en viktig 
roll under det första världskriget, både på gott och ont.

I år är det 100 år sedan första världskrigets utbrott. 
Minnesår som detta inbjuder till reflektion. Det var ett 
brutalt krig. Många av de krigförande länderna var efter 
krigetsslutet på en ekonomisk botten, framåtandan och den 
kulturella utvecklingen hade avtagit och förlusterna av 
miljoner unga män förändrade samhället.

I historieskrivningen har mycket fokus lagts på de sociala 
och ekonomiska faktorerna och konsekvenserna. Men det 
finns flera aspekter att reflektera över. För medan Europa 
stod i brand satt i Storbritannien landets mest kompetenta 
författare och intellektuella i skymundan bakom sina 
skrivbord och skrev pamfletter, texter och böcker i 

propagandasyften för att bidra till sin nations förväntade 
seger.

1914 var det skrivna ordet fortfarande det största mediet. 
Med tryckpressens utveckling under 1800-talet så blev det 
möjlig att producera billiga utgåvor av böcker, och 
dagstidningen hade blivit ett vardagligt inslag i människors 
liv. I och med krigsutbrottet så upprättade man för första 
gången en statlig propagandaorganisation i Storbritannien. 
Man insåg vilket värde det skrivna ordet hade, och 
utnyttjade alla tillgängliga medier. Bland de medverkande 
var personer som Rudyard Kipling, H G Wells och Arthur 
Conan Doyle med många fler. Inte bara författare ägnade sig 
åt att producera propaganda för staten, utan också historiker, 
skribenter, redaktörer och andra personer med ord som 
levebröd. Detta var historiens ditintills största, statliga 
propagandaaktion. 

Mycket propaganda fokuserades på USA för att få dem att 
gå med i kriget på Storbritanniens sida. Kampanjen där 
leddes av Sir Gilbert Parker, författare och politiker. 
Strategin var att rikta propagandan mot en elit av personer 
som var i en position att påverka andra. Materialet 
distribuerades genom fristående publikationshus för att dölja 
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Världskrig och ordkrig

ANNA KARLSSON
∏



den upprinnliga källan. Att texterna var producerade av de 
bästa skribenterna ökade också kredabiliteten. De skrev 
också under sitt eget namn, eller skickade med ett personligt 
brev till mottagaren. På så sett tedde det sig för utomstående 
att Storbritanniens intelligensia hade mobiliserat sig själv, 
utifrån en spontan patriotism utan något annat motiv än en 
önskan om att förklara krigets problematik så som de såg det 
från sitt eget indviduella och personliga perspektiv. 

Stora propagandaaktioner riktades också mot Tyskland. 
Målet var att försvaga folkets och soldaternas moral och 
separera dem från den styrande makten. Propagandan 
bestod främst av tidningar och plamfletter som släpptes 
bakom fiendens linjer. Till exempel ett flygblad som var 
utformat som ett safe-conduct pass. Den informerade läsaren 
om nyliga nederlag och lidanden på hemmafronten och 
uppmanade denne att desertera med löfte om att få rättfärdig 
behandling. 

Stor framgång hade man med The Bryce report. Detta var en 
rapport sammanställd av brittiska advokater och historiker 
som baserade sig på ögonvittnesskildringar från den tyska 
invasionen av Belgien. Den beskriver grymheter som de 

tyska soldaterna skall ha utfört mot den belgiska 
civilbefolkningen. Dessa har dock inte kunnat bevisas 
senare. Rapporten fick oavsett ett enormt genomslag och 
översattes till 30 språk.
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The Bryce reports 
forside fra 1915. 
 
Report of the 
Committee on Alleged 
German Outrages 
Appointed by His 
Britannic Majesty's 
Government  
 
Rapporten kan leses i 
sin helhet på The 
Avalon Project ved 
Yale Law School

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brycere.asp
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brycere.asp
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Många rykten om tyskarna cirkulerade också i pressen, så 
som The corpse conversion factory; att tyskarna smälte ned 
lik och gjorde tvål av dem.

Dessa exemplifierar den starkaste och mest etablerade 
propagandamyten i Storbritannien: att brittisk civilisation 
slogs mot tysk barbarism. Men till vilket pris? 

En farlig konsekvens när påstådda grymheter senare visar 
sig vara osanna, är att trovärdigheten minskar för den typen 
av utsagor i framtiden. Ett exempel är hur rapporter om 
koncentrationslägrena under andra världskriget avslogs av 

många som propaganda. Denna skepsisen till information 
grundar sig i propagandan och manipulationen som det 
tryckta ordet i efterhand kom att representera under första 
världskriget. När britternas inflytande blev känt i USA  
skapade det ett massivt missnöje hos amerikanerna som 
kände sig utnyttjade och lurade. Detta skadade 

den brittisk-amerikanska relationen. Hitler å anda sidan har 
uttalat att han var imponerad över den brittiska 
propagandamodellen och tog lärdom av den.

Litteraturen bidrog till hur kriget gestaltade sig. Men har 
också haft konsekvenser som sträcker sig helt fram till idag. 
Som det mesta tog litteraturen en ny bana efter krigsslutet. 
In på 1920-talet så började efterkrigslitteraturen dyka upp. 
Många författare skrev sina främsta verk byggda på 
skildringar från kriget, så som Hemingway och Remarque. 
Böcker som har hjälpt till att forma litteraturvärlden under 
resten att 1900-talet. Böcker vi fortfarande läser.

Alla konsekvenser i historiska händelser är inte lika tydliga, 
direkta eller uppmärksammade. Men allting har 
konsekvenser och efterverkningar i större grad än vi oftast 
refekterar över. Att försöka se saker ur ett annat perspektiv, 
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Postkort fra 1915, hentet fra British Library



eller försöka se händelsers möjliga teoretiska utfall, kan göra 
oss lite mindre fatalistiska och bredda vårt synfält. 

Hade det inte varit för första världskriget så hade 
litteraturvärlden förmodligen sett annorlunda ut. Jag menar 
att också att kriget hade utvecklats sig annorlunda, hade det 
inte varit för litteraturen.

Anna Karlsson er masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo.
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KAMPEN OM 
HEGRA FESTNING

Dennis Kavli skriver om Hegra 
festning i Stjørdal. Hans far var 
med i forsvaret av festningen. 
Soldatene holdt stand mot de tyske 
styrkene i 23 dager.

«Soldatene ved Hegra festning overgir seg», ukjent fotograf. 
Bildet er hentet fra Wikimedia Commons.



Ingstadkleiva fort ble bygd i 1910 oppå en 215 meter høy, 
skogkledd åsrygg på sørsiden av Stjørdalselva. Festningen 
var i sin helhet sprengt inn i fjellet og var i samtiden, et 
moderne og imponerende anlegg. Dens oppgave var å sperre 
Stjørdal ved fiendtlig storangrep gjennom dalen fra øst. Det 
var igjen noen demonterte skyts og ammunisjon i festningen 
da major Hans Reidar Holtermann med 40 soldater besatte 
fortet den 10. april, 1940.  Ingstadkleiva ble snart berømt 
verden rundt under kampen om Hegra festning 9. april – 5. 
mai.

Da Tyskland angrep Norge 9. april, reiste major Hans 
Reidar Holtermann inn til Stjørdal og mobiliserte en 
artilleribataljon. 40 frivillige meldte seg samme dag. De fleste 
av dem hadde vært med på nøytralitetsvakt og var dimittert 

noen uker før. Leiren ble beskutt og soldatene fikk nattely i 
uthus på gården Ree med litt halm å ligge på. Tidlig 10. april 
var styrken på Øianmoen. Et tysk kompani var på vei fra 
Værnes for å nedkjempe Holtermanns menn. 13 mann tok 
oppstilling i Værnesskogen for å stanse tyskerne. Men før 
tyskerne nådde Værnesskogen, kalte Holtermann dem 
tilbake, og evakuerte med sine da 55 soldater innover dalen 
til Hegra veibro. Der kjente noen til Ingstadkleiva fort fra 
1910. De slo seg til i trebrakkene tett ved og gravde fram 
festningen fra meter med is og snø. Samtidig var leiren en 
fredet plett, der frivillige mannskap meldte seg til tjeneste.

Snart var de 200 mann og Holtermann kunne ikke ta imot 
flere. Nødvendige eksperter fikk bli. Resten fikk varmt 
måltid og takk for frammøtet. Da omfattet besetningen på 
festningen soldater fra forskjellige trønderavdelinger med 
alle kategorier av militær oppsetning. Noen frivillige over 
aldersgrensa for innrullering og noen uten militær trening 
fikk bli med om Holtermann forsto de kunne være nyttige. I 
besetningen var også en jødisk bokser og toppidrettsmann og 
en kvinnelig sykepleier begge fra Trondheim, to svensker og 
en islandsk lege. Søndag 13. april flyttet mannskapene inn i 
kanongangene. Kanonene ble montert og satt i stand. Det 
var rått, kaldt og mørkt. Soldatene sov på halm på fuktig 
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Kampen om Hegra 
festning

DENNIS KAVLI∏



golv i de mørke gangene, tett i tett fullt påkledt med 
patronbelte rundt livet og geværet i armene. De var i de 
samme klærne til overgivelsen 5. mai. 

15. april kl. 05.30 startet kampen om Hegra festning. 
Tyskerne angrep med infanteri og 
kanoner. Ned i bygda fa l t 
Hegrasoldatene Per Bergstrøm, 
Hans Frederik Gaden, Jon 
Hammer, Peder Hofstad og 
Johan Halfdan Olsen. Mange 
tyskere døde. Storparten av den 
norske styrken kom seg unna den 
tyske angrepsstyrken. Enkeltvis 
og i små flokker – bærende på hardt skadde, kom de seg i 
sikkerhet bak en forhugning i festningsveien, der 
H e g r a s o l d a t e r u n d e r l e d e l s e a v f e s t n i n g e n s 
nestkommanderende kaptein Paul Stensen, ventet klare for å 
stanse den forfølgende tyske styrken. De skadde ble brakt 
opp til festningen mens Stensen ventet tålmodig til tyskerne 
var på skuddhold. “Fyr.” Nesten hele den tyske styrken ble 
drept. På oppstilling om kvelden gratulerte Holtermann 
avdelingen med ilddåpen. 16. april falt Eivind Næve da en 

granat detonerte like ved der han sto i løpegraven til 
festningen. 

Resten av tiden var det vekselsvis tyske kombinerte angrep 
fra fly, artilleri og infanteri og norske motangrep og dristige 

forsyningsturer etter ammunisjon og 
mat. Da festningen viste seg 
vanskelig å innta, satte tyskerne i 
gang arbeidet med å uts lette 
festningen og mange 500 kilos 
bomber ble sluppet. Men fulltrefferne 
uteble. Festningens sanitæranlegg 
utenfor murene som ble blåst til 
h imme l s va r nærmes te t r e f f . 

Besetningen på Hegra skulle bli Norges mest bombede 
avdeling. En av legene som også var med på lojalistisk side i 
den spanske borgerkrigen og i den finske vinterkrigen, 
mintes hardføre Hegrasoldater. “Bra”, svarte hardt skadde og 
alvorlig syke i sykestua. De ville ikke være til bry.

Hegra og Vinjesvingen var de siste stedene i Sør-Norge hvor 
det ble ytt motstand. Ved kapitulasjonen 5. mai ble de falne 
Hegrasoldatene minnet med to minutters stillhet. Så sang de 
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fedrelandssangen. Avdelingen på Hegra var 23 dager i 
sammenhengende i kamp. De var isolert i 20 dager. 

Kanonstilling på Hegra festning, ukjent fotograf. Bildet er hentet fra 
Wikimedia Commons.

Tyskerne var fulle beundring for motstanden til Hegra 
festning, samtidig som de håpte Hegrasoldatene som det 
norske folket allment ellers raskest råd skulle bli vennligstilte 

mot tyskerne. De fleste Hegrasoldtene ble marsjert til 
Berkåk og ble satt i mildt straffarbeid med å bygge vei i 
Orkdalen for tyskeren, for etter en måned å bli sluppet fri. 
Men etter fangenskap fortsatte mange Hegrasoldater 
kampen mot Tyskland, både i Norge, fra Sverige og i de 
norske styrkene i Storbritannia, der noen også var med på 
den allierte invasjonen fra vest.

De frammøte på Hegra hadde tatt aktivt valg om å forsvare 
landet. Det ble visst stort mot og offervilje men også mye 
klokskap i kampen om Hegra 9. april – 5. mai. – selv der 
hvor fornuften brøt med den militære straffeloven. Et par 
dager før 5. mai kontaktet en Hegrasoldat sin sersjant og 
spurte om å få dra til Sverige. Sersjanten forsto at akkurat 
den soldaten og mannen måtte til Sverige med en gang. Han 
samtykket straks og ønsket lykke til. Etterpå takket 
Holtermann i all stillhet sersjanten.  Uten Holtermann ville 
det ikke vært noe Hegra. Hans forsvar av festningen har gitt 
han en plass i vår historie.  Av et nedlagt og nedsnødd fort, 
skapte han på noen dager en kampberedt festning der alle 
kategorier av militær oppsetning var representert. Han ledet 
forsvaret mesterlig, men var samtidig menneskelig. Det var 
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svært harde vilkår for mannskapet med kulde, mye fukt og 
søvnmangel og de store nervepåkjenningene, bidro til 
svekket helse for mannskapene. Likevel spredte det seg 
ingen epidemier i festningen. Ved siden av mesterlig 
krigføring, var Holtermann også en mester på logistikk. 
Holtermann greide også å få organisert et sundt og godt 
kosthold. Skiløperkompaniet brakte hver natt 100 brød over 
fjellet fra Leksdalen – bakt av kvinnene i bygda.  De sanitære 
forholdene holdt mål for festningens over 200 mann, selv 
tyskerne skjøt eller bombet det meste sanitæranleggene til 
pinneved.  Hans menns skjønte hva de skyldte han, og følge 
han ville de i tykt og tynt.

 
Holtermanns hensikt med å holde festningen var å kunne 
støtte allierte styrker som skulle gjenerobre Trondheim. 
Ettersom tyske krigsskip kontrollerte Trondheimsfjorden 
måtte styrkene fra Namsos, komme over land via Åsen og 
Skjelstadmarka øst for fjorden. Da ville Hegra ligge gunstig 
plassert. Men slik det ble, ble betydningen av Hegras 
motstand av moralsk art. Mens norske soldater ellers i Sør-
Norge måtte trekke seg tilbake eller overgi seg, holdt Hegra 
stand i 23 døgn. Hegra festning viste at kamp mot verdens 

største og mest aggressive krigsmakt var mulig – med nok 
vilje og god nok ledelse.
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LA STOKKBÅTEN I 
FRED

«Å ha et eget museum for 
stokkbåten vil være en dårlig ide» 
mener arkeologstudent Odd Ingjer.

Kopi av Sørumbåten ved Fetsund lenser. 
Foto: Siri Iversen



Det er mange gravhauger i Blaker, flere er bevart men 
mange har blitt borte. Flere kjører forbi disse gravhaugene 
hver dag, men ikke mange vet så mye om dem. Det er mye 
historie i Sørum, og mye kan ta oppmerksomheten bort fra 
gravhaugene, som Blaker Skanse, middelalderkirken og 
Sørum-båten. For mange fremstår gravhaugene som ganske 
kjedelige i det historiske landskapet, men faktisk har de en 
lang historie og kan fortelle oss mye om fortiden, de fleste er 
fra jernalderen, en tid man ikke vet så mye om. Men ingen 
har tatt seg bryet med å stoppe opp for å se på dem og lese 
skiltene, eller bryr seg så mye om dem. Gravhauger blir ofte 
ansett som kjedelige og uinteressante for de fleste, ikke alle 
vet engang at de er gravhauger og bryr seg egentlig ikke noe 
om det er det heller.

Som nevnt er det andre ting som er mer interessante, som 
Sørumbåten. Det er mange som ønsket å få et museum for 
den i kommunen, spesielt lokalpolitikere og historielaget som 
tror det vil bli et trekkplaster til kommunen og vil få Sørum 
på kartet. Men det er mulig de tar feil.

	


Å ha et eget museum for stokkbåten vil være en dårlig ide. 
Hadde den vært del av en større samling, kunne man tatt 
billettinntekter og det ville blitt en severdighet i kommunen. 
Men når det bare vil være for båten alene vil ingen betale for 
å bruke fem minutter på å se på stokkbåten for så å gå, i så 
fall måtte museet hatt gratis inngang. Som en del av 
utstillingen på Sjøfartsmuseet vil den være del av flere 
interessante gjenstander. Da kan man bruke en hel dag i 
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Prosjektskisse til eget hus for Sørumbåten ved Bingsfossen. 
Illustrasjon hentet fra sorum.historielag.no

http://www.sorum.historielag.no/documents/artikler.php?posts&entry_id=1427752255&title=s%C3%B8rumb%C3%A5ten-til-s%C3%B8rumsmall/&print=1&print_id=1427752255
http://www.sorum.historielag.no/documents/artikler.php?posts&entry_id=1427752255&title=s%C3%B8rumb%C3%A5ten-til-s%C3%B8rumsmall/&print=1&print_id=1427752255


museet, og etter å ha sett på stokkbåten beveget seg videre til 
andre ting i museet.

Et av forslagene var en glass-sarkofag i nærheten av elva 
åpent hele døgnet 365 dager i året, i et ubemannet og 
vedlikeholdsfritt bygg. Det er ikke forsvarlig bevaring av 
stokkbåten. Selv om den er 
konservert betyr ikke det at 
arbeidet er ferdig og man kan 
slenge den inn i et monter. Akkurat 
som v ik ingsk ipene må man 
fortsette med å vedlikeholde 
konserveringen av stokkbåten. Å la 
den ligge åpenlyst i en glass-
sarkofag utsatt for blant annet 
sollys virker ikke som en god ide. 
Dessuten bør man også tenke på 
sikkerheten og fare for hærverk. Man må ha noen til å 
overvåke den , og da ho lder de t i kke med e t 
overvåkningskamera men tanke på verdien til stokkbåten.

Et alternativt lignende prosjekt, der man skulle plassere 
stokkbåten på Glomma forbundet med en gangbro, ville man 
at krav om temperatur, luftfuktighet og lignende som kunne 

overvåkes av Sjøfartsmuseet via satellitt. En god løsning, 
men kostbart. Da er det mer forsvarlig å la stokkbåten være 
på Sjøfartsmuseet slik at den blir bevart best mulig.

De som utformer prosjektene har sett for seg foredrag, 
møter/mottakelser, aktiviteter i samarbeid med skolene, et 

eget internett-sted, osv, dette for å 
kunne etablere Sørumsand som 
Nordens ledende senter for 
stokkebåter. Det høres flott ut, men 
virker ikke særlig realistisk. Så stor 
er ikke interessen for stokkbåter, og 
Sørum har tross alt bare et 
eksemplar, selv om det er det eldste 
funnet til nå.

H o v e d a r g u m e n t e n e f o r 
stokkbåtmuseet er at det skal sette Sørum på kartet. Nå er 
vel Sørum allerede på kartet i og med at båten heter 
Sørumbåten. Et museum ville ikke øke oppmerksomheten 
mer. Dessuten har kommunen mye å by på, som Blaker 
Skanse, Sørum kirken og gravhaugene. Hvis ikke de setter 
Sørum på kartet vil heller ikke et museum gjøre det, like lite 
som Norsk Myrmuseum setter Kristiansund på kartet.
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Et annet argument er at man vil forbinde stokkbåten med 
funnstedet, og at det har en historisk tilknytning. Men selv 
om stokkbåten ble funnet ved Bingen på Sørumsand, betyr 
ikke det at den kommer derfra. Man fant spor som tydet på 
at den kan ha fløtet dit fra et annet sted der den hadde ligget 
i århundrer, det var sannsynligvis storflommene på 80-tallet 
som hadde ført den dit. Så den kan komme fra et helt annet 
sted. Den het opprinnelig Bingenbåten etter funnstedet, men 
kommunestyret fikk Sjøfartsmuseet til å endre navnet. Så 
verken funnstedet eller Sørumsand har kanskje ikke 
historisk tilknytning til stokkbåten i det hele tatt. Det er mer 
en tilsnikelse å koble båten til Sørums historie, selv om båten 
egentlig burde tilhøre hele Romeriket langs Glomma. Og da 
har ikke Sørumsand noen mer rett til å ha museum enn noe 
annet sted, så da er det bedre den blir på Sjøfartsmuseet.

Men lokalpolitikere og lokale historikere er entusiastiske for 
prosjektet. Nå er museumsplanene lagt dødt, men som 
historielaget sier på sine hjemmesider, hvis Sjøfartsmuseet 
ønsker å prioritere andre nye funn og vil da se om noen 
andre kan huse Sørumbåten kan deres planer gjennomføres 
umiddelbart. Nå er det lite trolig Sjøfartsmuseet vil kaste ut 
stokkbåten til fordel for andre funn, men uansett ville det 
vært en dårlig ide med et eget museum kun for stokkbåten i 

Sørum. Forventningene til stokkbåten som turistmagnet og 
Sørumsand som Nordens ledende stokkbåtsenter er for store 
og urealistiske.
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Kronikken var på trykk i Indre Akershus Blad 29.10.14.

Sørumbåten er en stokkebåt. Den er 
Norges eldste båtfunn. Båten er en ca 9,8 
meter lang uthult eikestokk fra ca. år 200 
f.Kr og er altså ca. 2200 år gammel. Den 
ble lagt med jernøks. Jern ble ikke 
framstilt i Norge før 200 år f.Kr, og det 
tok lang tid før jernet erstattet bronsen i 
produksjonen av våpen og redskaper. 
Dermed er stokkebåten et uttrykk for sin 
tids høyteknologi.
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FESTLIGE (?) 
FESTER IDAG OG I 

VIKINGTIDEN

Alle folk liker vel en god fest og 
dette stilte seg ikke annerledes i 
fordums tider. Med dette i mente 
tar masterstudent i historie, Jacob 
Røed, dere med på en 
oppdagelsesreise for å se hvordan 
fester i vikingtiden kunne arte seg.

Festlige vikinger i dagens USA. Ukjent fotograf ingen opphavsrett.



I anledning feiringen av at det i år er 70 år siden Finnmark 
ble frigjort i 1944, holdt Sør-Varanger 25. oktober en 
minnemarkering. Til denne minnemarkeringen kom det 
mange storfolk, blant annet kong Harald, og i den anledning 
hadde kommunen søkt om 100 000 kroner fra fylkesmannen 
i Finnmark til en «kongelig festmiddag» ifølge NRK. 
Presseprogrammet som ligger ute på kongehusets nettsider 
sier ingenting om noen festmiddag, så kongen måtte 
tydeligvis ta seg en rastepause på den lokale veikroen som 
oss vanlige dødelige. Alle folk liker vel en god fest og dette 
stilte seg ikke annerledes i fordums tider, med dette i mente 
ønsker undertegnede å ta dere med på en oppdagelsesreise 
for å se hvordan fester i vikingtiden, og da helst de 
mislykkede, artet seg ifølge Heimskringla.

R e s s u r s m a n g e l  
Noen ganger måtte folk i middelalderen bite i det sure eplet 
slik som kong Harald, da ressursene til  festarrangørene rett 
og slett ikke strakk til. Stormenn holdt fester for å holde på 
og helst styrke sin politiske posisjon i forskjellige landskaper, 
så festholding var et must på denne tiden. Den nordnorske 
høvdingen Asbjørn Sigurdsson havnet f.eks. i en lei knipe, da 
han etter flere års dårlige avlinger ikke lenger kunne holde 
fester for sine venner, han søkte i likhet med Sør-Varanger 
kommune om hjelp lenger oppe i systemet, nærmere bestemt 
hos sin morbror Erling Skjalgsson. Ulikt den nevnte 
kommunen fikk Asbjørn hjelp, men kornet og malten ble 
konfiskert av årmannen Tore Sel på Avaldsnes og Asbjørn 
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fikk dermed ikke drukket seg under bordet i godt lag den 
sesongen.

Enkelte ganger kunne festene, selv når de ble arrangerte, bli 
riktig korte. Kong Olav den hellige reiste over Opplandene 
med langt flere menn enn det som vanlig var, han hadde 300, 
til forskjell fra det tradisjonelle antallet som hadde variert 
mellom 60-70 til 100 menn. Olav 
forsøkte å løse denne ressurs-
knipen med kun å bo en kveld på 
hvert sted, men selv det råkte hans 
bondeverter hardt og kongen ble 
nødt til å kreve på tinget i Meldal 
at de motvillige bondepampene 
skulle ta imot ham, bare han ga dem 
det samme fortreffelige rettstellet som Olav Tryggvasson 
hadde gjort. Dette gikk de nå med på, da bondefolket var for 
svake til å stå imot bølle-Olav i denne omgang.

H j e m m e b r e n t 
Akkurat som i dagens samfunn kunne fylla skape mye 
problemer under festene. I datidens samfunn kunne slikt 

straffe seg i særdeleshet, da det var en vanlig taktikk å ta de 
festende på sengen om man kunne og helst hjemmebrenne 
dem. Olav Tryggvasons saga forteller om den velstående 
enkedronningen Sigrid Tostedatter, som var så lei av få 
småkongebeilere på døren i Svitjod, at hun til sist skjenket 
full to av dem og deres menn og lot ild og stål tale dem mitt 

imot. Etter dette fikk Sigrid kallenavnet 
«Storråde», en ting er visst: hun viste 
ingen stor nåde. På lignende vis 
arrangerte kong Olav et gjestebud i 
Tønsberg for seidmenn og lot sette ild 
på stuen de befant seg i når de var 
døddrukne, det får en si var til pass for 
trolldomspakket. Den dårlige nyheten 

for Olav var at seidmannen Øyvind Kelda 
kom seg unna, den gode nyheten var at Olav senere fikk ham 
og andre se idmenn druknet i samband med et 
påskegjestebud på Vestlandet. 

I visse tilfeller kunne verten fornærme sine gjester i større 
grad enn dronning Sigrid Tostedatter og kong Olav 
Tryggvason gjorde, å slik selv ende opp døde. Dette hendte 
den ulykksalige Åke, som Harald Hårfagres saga beskriver 
som «den mektigste bonde i Värmland». Han hadde invitert 
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den norske kongen Harald Hårfagre og den svenske konge 
Eirik Emundsson til gjestebud, Åke ga Harald og hans menn 
særbehandling med ny stue, bordklær og redskaper, mens 
Eirik og hans følge måtte ta til takke med gamle saker. Begge 
følger hadde fått god drikke, men det var ikke nok for 
flottenfeieren Eirik, som var opprørt over at han ikke hadde 
fått den beste behandlingen. Åke og Harald hadde ved 
slutten av festen kommet godt overrens, de hadde stiftet 
vennskap og Harald hadde tatt hans sønn Obbe til 

tjenestemann, når det kom til Eirik stiftet Åke kun vennskap 
med hans sverd – og det vennskapet ble kort og blodig. Med  
tanke på at Åke hadde gitt Eirik gaver før sitt ublide møte 

med kongens sverdegg, må man si at dette var svært uhøflig 
oppførsel fra gjestens side.

F o r g i f t n i n g o g f e s t v o l d t e k t  
Andre tilsynelatende vellykkede fester kunne også ende i 
katastrofe ved andre midler enn ild og jern, ifølge Harald 
Hårfagres saga, ble Haralds sønn Halvdan Svarte forgiftet 
under et gjestebud i Trondheim av en gammel heks på 
Gunnhild kongemors bestilling. Festvoldtekter forekom også 
i den tid, kong Sigurd Sleva presset seg på Klypp herses 
kone Ålov etter en fuktig fest ifølge Håkon jarls saga. Fuktig 
var også skjebnen til kong Harald Hårfagres sønn Gudrød 
Ljome, som druknet på vei hjem fra gjestebud. Det var en 
skjebne han delte med Haralds far kong Halvdan Svarte. 
Ljome tok dog ulikt Svarte skip, så kun Svarte som tok vogn 
kan anklages for fyllekjøring.

Fester i vikingtiden var kort sagt fulle av underfundigheter 
og overraskelser, akkurat som dagens fester. De fleste av oss 
vil nok dessverre aldri oppleve at lokalet vi fester i blir 
omringet av væpnede menn og satt fyr på, men det er jo lov å 
leve i håpet. Det er også lite trolig at kong Harald V skal 
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møte opp på Stortinget for å kreve underhold av de uvaskede 
massene i forbindelse med en fremtidig festmiddag. Det er 
nok de fleste av oss glade for at han ikke gjør, bortsett fra 
enkelte sinnslidende da, eller rojalister som de også kalles.

Jacob Røed er masterstudent i historie ved Universitetet 
i Oslo. 
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SAMARBEID 
MELLOM ANDERS 
LANGES PARTI OG 

HØYRE
« Den vanlige oppfatningen ser ut til 
å være at det ikke var samarbeid 
mellom Anders Langes Parti og 
Høyre i perioden 1973 til 1977. Om 
dette stemmer kommer an på 
hvordan man definerer samarbeid» 
skriver Fredrik Larsen.

Stortinget, Anders Lange var Stortingsrepresentant i perioden 73-74. 
Foto: Wikimedia Commons



Den vanlige oppfatningen ser ut til å være at det ikke var 
samarbeid mellom Anders Langes Parti og Høyre i perioden 
1973 til 1977. Om dette stemmer kommer an på hvordan 
man definerer samarbeid.

Regjeringssamarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet 
halter videre med støttepartiene Venstre og Kristelig 
Folkeparti på slep. Man behøver ikke å gå langt tilbake i tid 
for å se at regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet har 
vært uaktuelt, eller i det minste sittet langt inne, hos de 
borgerlige partiene. Høyre har nok vært mer på glid enn de 
øvrige borgerlige partier, men også der tok det lang tid å 

tenke tanken på et regjeringssamarbeid. I forbindelse med 
dagens samarbeid mellom de to partiene, er det interessant å 
gå tilbake til starten og se hvordan samarbeidet utartet seg 
den gang.

Fremskrittspartiet ble i 1973 stiftet under navnet Anders 
Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og 
offentlige inngrep, og het dette frem til navneskiftet i 1977. 
Initiativtager og partiformann i det nye partiet var Anders 
Lange, kenneleier og redaktør i Anders Langes Avis, 
tidligere Hundeavisen. Lange hadde på 30-tallet vært politisk 
aktiv i Fedrelandslaget som hadde arbeidet for borgerlig 
samling mot sosialismen. 

Høyre var tidlig ute med å slå fast at et samarbeid mellom 
dem og Anders Langes Parti var uaktuelt. Misnøyen mellom 
de to partiene var gjensidig. Det er en underdrivelse å si at 
de to partiformennene Anders Lange og Kåre Willoch (H) 
var lite begeistret for hverandre. Langes friske skildringer av 
de øvrige partier, ikke minst Høyre, frembrakte latter og 
frustrasjon hos stortingskolleger. Blant annet ble 
representanter fra flere av de andre partiene beskyldt for å 
være julenisser som gladelig delte ut skattebetalernes penger. 
Willoch svarte med å påpeke det han mente var mangler i 
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argumentasjonen til Anders Langes Parti. En ting kunne 
imidlertid de to herrer enes om: Lange uttalte at han var glad 
for ikke å være medlem av Høyre. Denne gleden kunne 
Willoch meddele at han delte til det fulle.

18. oktober 1974 døde Anders Lange brått etter bare litt over 
ett år som folkevalgt.

Forble Anders Langes Parti og Høyre bitre motstandere ut 
stortingsperioden? Tidligere forskning har i liten grad 
undersøkt om det var samarbeid mellom Anders Langes 
Parti og Høyre i perioden 1973 til 1977. Et slikt vakuum gi 
etter min mening et unyansert bilde.

 En oppfatning ser ut til å være at de to partiene ikke 
samarbeidet før i 1985, hvor Kåre Willochs regjering var 
avhengig av Fremskrittspartiet som nå var på vippen i 
Stortinget. I stortingsperioden 1973 til 1977 hadde de 
sosialistiske partiene flertall i Stortinget alene, noe som 
gjorde at det ikke var behov for et samarbeid mellom Høyre 
og Anders Langes Parti. Likevel er det interessant å se 
hvordan forholdet mellom de to partiene var. 

En sak som skiller seg ut er «Norsk Brændselolje A/S» -
saken. I 1976 ble statlig oppkjøp av British Petroleums aksjer 

i Norsk Brændselolje A/S diskutert i Stortinget. 
Arbeiderpartiet, med støtte fra SV sikret flertallet for sitt 
forslag. Opposisjonen forsøkte imidlertid å gjøre sitt syn 
gjeldende i stortingsdebatten, og forslag fra Høyre og Anders 
Langes Part i b le nedstemt . Kåre Wil loch sa i 
stortingsdebatten at han ikke ser noen annen mulighet enn å 
stemme for et forslag fremsatt av Erik Gjems-Onstad (ALP): 
Å forkaste regjeringens proposisjon. Høyre stemte altså 
sammen med Anders Langes Parti, om enn noe motvillig.

I saken om Norsk Brændselolje A/S hadde Anders Langes 
Parti og Høyre sammenfallende interesser. Når to partier 
finner sammen i en felles front mot meningsmotstandere, så 
oppstår det etter min mening en uforpl iktende 
samarbeidslignende situasjon i øyeblikket. Man kan selvsagt 
argumentere for at det er vanlig å samhandle når interessene 
sammenfaller på tvers av partiene. Etter min mening må en 
slik samhandling likevel tolkes som en vag form for 
samarbeid, da det er en tilnærming og en anerkjennelse av et 
felles mål. Oppfatningen av at samarbeid mellom de to 
nærmest var ikke-eksisterende frem til 1985 blir da 
unyansert. Kåre Willoch skriver dessuten i sin biografi at 
forslaget fremsatt av Høyre og Anders Langes Parti, ble 
forkastet mot de to partienes stemmer. Nøyaktig hva Willoch 
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legger i dette, er ikke godt å si, men slik det står kan det 
tolkes som et samarbeid mellom de to partiene i øyeblikket. 
Konkurranse er et av momentene som kan ha drevet de to 
partiene nærmere hverandre, så det tilsynelatende 
«samarbeidet» kan være forkledd konkurranse om de samme 
velgerne. 

Spørsmålet om de to partiene samarbeidet så tidlig som i 
stortingsperioden 1973 til 1977 kommer an på hvordan man 
definerer samarbeid. Å hevde bestemt at de to partiene 
samarbeidet blir nok ikke helt riktig, men det gir samtidig et 
unyansert bilde av forholdet mellom Høyre og Anders 
Langes Parti ikke å nevne disse øyeblikkene hvor de to 
partiene nærmet seg hverandre. 
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NORGES FRYKT FOR 
AMERIKANSKE 

PISKESLAG

« Et gjennomgående tema for den 
norske utenrikspolitikken på 1900-
tallet har vært fred og tanken om 
Norge som en fredsnasjon»  
skriver Rune Mo Mesøy.



RUNE MO MESØY
∏

Under den kalde krigen var norsk utenrikspolitikk nærmest 
underlagt amerikanske myndigheter og det var derfor lite 
rom for en selvstendig norsk utenrikspolitikk. Norge diltet 
etter storebror USA og var livredd for amerikanske 
piskeslag.   

Et gjennomgående tema for den norske utenrikspolitikken på 
1900-tallet har vært fred og tanken om Norge som en 
fredsnasjon. Dette har flere røtter, og kan blant annet knyttes 
til arven fra Fridtjof Nansen og hans humanitære arbeid på 
1920-tallet. Etter andre verdenskrig har det norske bidraget i 
internasjonal politikk stort sett blitt kanalisert gjennom FN. 
Norge har brukt FN for hva det er verdt i et forsøk på å 
hevde seg som en liten nasjon. I frykt for at storebror USA 

skulle svinge pisken tok Norge sjelden uavhengige og 
selvstendige valg i utenrikspolitiske spørsmål under den 
kalde krigen. Norges utenrikspolitikk har derfor vært mer 
begrenset av USA enn mange velger å tro.  

Norge i Midtøsten – fredsskaper eller lillebror? 

Norges holdning i Palestina-konflikten har vært svært pro-
Israels helt siden 1948. Dette har flere årsaker, men den 
viktigste ligger i sympatien med den jødiske befolkningen 
etter andre verdenskrig i kombinasjon med sterke kristne 
bånd til jødene. Den grusomme behandlingen jødene ble 
utsatt for under andre verdenskrig bidro til å skape sympati 
for et nasjonalhjem for jødene. USA har også alltid hatt 
sterke bånd til Israel. Bakgrunnen for disse sterke båndene 
knyttes også til en sterk jødisk bevegelse i USA. 

Selv om den norske utenrikspolitikken var pro-israelsk er det 
ikke dermed sagt at den var ensidig. Norge ønsket å opptre 
på en måte som viste nøytralitet og deltok derfor både i FNs 
observatørkorps og FNs fredsbevarende styrker som ble 
utplassert i Gaza etter Suez-krisen.
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Viljen til nøytralitet ble derimot akkompagnert av en lavmælt 
norsk profil. Den svake profilen medførte at Norges rolle 
som fredsskaper ble tilnærmet usynlig. Da den kalde krigen 
ble en sentral dimensjon i Midtøsten-konflikten ble Norge 
svært påpasselige med å holde en lav profil, og tok ingen 
store skritt i noen som helts retning. Norge ville så gjerne 
vise seg fram som en moralsk stormakt som hadde vilje og 
styrke til å ta standpunkt i 
internasjonale konflikter, men 
den svake profilen Norge viste i 
Midtøsten vitner om at norske 
politikere var redde for å skade 
forholdet til USA. 

Selv om Norge hadde tette 
bånd til Israel ønsket norske 
m y n d i g h e t e r å f ø r e e n 
diplomatisk politikk i Midtøsten. Dette ble tonet ned i frykt 
for å bli påført blåmerker av amerikanske piskeslag. Her ble 
altså den norske utenrikspolitikken forhindret av frykten for 
hva USA kunne gjøre med det norsk-amerikanske forholdet. 
Hvor ble det av visjonene om Norge som en moralsk 
stormakt og fredsnasjon? 

 
Ulønnsom oljepolitikk i krisetider 

På 1970-tallet ønsket de energiforbrukende land, med USA i 
spissen, å danne en motorganisasjon til OPEC. IEA ble 
opprettet etter oljekrisen i 1973 som følge av at de arabiske 
oljeproduserende land truet med å innskrenke produksjonen 

og boikotte Israels venner. USA 
ønsket at Norge skulle være med i 
organisasjonen, men statsminister 
Trygve Brattli var skeptisk til å gå 
inn i et fullt samarbeid med IEA. 
Resultatet ble en norsk særordning 
i organisasjonen. ”Vi kunne være 
med uten å være med, eller 
omvendt”. Her er det også klare 
paralleller til dagens EU-/EØS-

debatt. Norge har aldri vært et land som tar klare og 
prinsipielle standpunkter.

Det mest lønnsomme for Norge ville være å ikke binde seg til 
IEA i det hele tatt, men norske myndigheter var igjen redde 
for pisken til USA. Som oljeproduserende land var Norge 
interessert i et funksjonsdyktig OPEC som kunne bidra til 
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høy oljepris og sikre den norske statskassen en høy 
grunnrente. Dette er i s terk motsetning t i l de 
oljekonsumerende land i IEA som ønsket en lav oljepris.

I 1986 falt prisen på olje kraftig. Dette satte Norge og 
OPEC-landene i en utfordrende posisjon, mens USA og de 
vestlige konsumentlandene nøt godt av en lav oljepris. Hva 
valgte Norge å gjøre i dette tilfellet?

Norge valgte å ikke samarbeide med OPEC for å heve 
oljeprisene. For Norge ville dette ha vært det beste 
alternativet, og den norske økonomien ville helt klart blitt 
bedret av et åpent samarbeid med OPEC. 

Norge valgte derimot å sette forholdet til USA og 
vestmaktene i første rekke. I stedet for å gjøre det som var 
mest lønnsomt fryktet Norge igjen den amerikanske pisken. 
Frykten for USA var såpass stor at Norge heller valgte 
selvskading. På denne måten stilte USA vilkårene for 
hvordan Norge skulle forholde seg til OPEC. 

Norske myndigheter har forsøkt å tegne opp et bilde av 
Norge som en fredsnasjon med en moraliserende 
utenrikspolitikk. For å være moraliserende må politikken 
også være selvstendig. Den må ikke la seg påvirke av andre 

staters utenrikspolitikk. Hvilke sider av den norske 
utenr ikspol i t ikken under den kalde kr igen var 
moraliserende, fredsskapende og selvstendig? Alt jeg ser er 
et Norge som underla seg storebror USA i frykt for å få 
pisken slengt etter seg. 
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DEN IHERDIGE 
TJENESTEMANN

« Det er derfor vanskelig å se tegn 
på den modererende innflytelsen 
som Rød ble berømmet for i 
forbindelse med Donau-
deportasjonen»
påstår Sivert Haugejorden.

Bilde av kunstneren Victor Lind. Hentet fra nettsiden til Kunstnernes Hus 

hvor Victor Lind holdt utstillingen Utstillingen Contemporary Memory fra 

november 2012 til februar 2013. Kunsnerens arbeid har et spesifikt historisk 

forelegg, deportasjonen av norske jøder under den 2. verdenskrig og 

rettsprosessen i etterkant.



Da Donau seilte fra Oslo 26. november 1942 markerte ikke 
det slutten på statspolitiinspektør Knut Røds befatning med 
norske jøder i krigsårene.

Knut Rød var politimannen som ble frifunnet i 
landssvikoppgjøret, til tross for at han spilte en ledende rolle 
i Statspolitiets aksjon mot landets jødiske befolkning høsten 
1942. En aksjon som resulterte i at 532 norske jøder ble 
deportert med Donau. Destinasjonen var Auschwitz, og kun 
et fåtall skulle vende tilbake i live. Ordrene om at norske 
jøder skulle arresteres kom fra tysk hold, men det var norske 
politifolk som sto for gjennomføringen. Ordrene ble fulgt.

Da Rød ble stilt for retten var det liten tvil om de faktiske 
kjensgjerninger. Han hadde hatt ansvaret for arrestaksjonene 
mot jødiske menn, kvinner og barn i Oslo, som var hans 
virkeområde. Aksjonen mot mennene fant sted i slutten av 
oktober, kvinner og barn ble arrestert samme dag som 
deportasjonen. Denne dagen sto han også ansvarlig for de 
arrestertes transport til Oslo kai, der de ble overlatt til tyske 
SS-soldater. Dette innrømmet han selv. Men Rød hadde også 
bistått motstandsbevegelsen gjennom sin stilling i 
Statspolitiet, noe retten vurderte at veide opp for den 
bistanden han hadde gitt til den tyske okkupasjonsmakten. 
Resultatet ble altså frifinnelse.

Rettens avgjørelse om å gjøre denne avveiningen var 
grunnlaget for en debatt mellom forskningsassistent ved 
Holocaust-senteret og jurist Christopher S. Harper og 
tidligere høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn, i 
tidsskriftet Lov og rett i 2010-2011. Der Harper mente at 
Røds hjelp til motstandsbevegelsen kun burde vært 
straffeformildende, argumenterte Rieber-Mohn for at det var 
riktig av lagmannsretten å gjøre en samlet vurdering av Røds 
handlinger da hans skyld skulle avgjøres. Rød-saken var 
også gjenstand for en debatt mellom Rieber-Mohn og Espen 
Søbye i Dag og Tid høsten 2007. 
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Men behandlingen av skyldspørsmålet er ikke det eneste som 
er verdt å merke seg ved frifinnelsesdommen.

Tiltalen mot Rød inkluderte all den befatningen han hadde 
hatt med norske jøder gjennom sin stilling i Statspolitiet, men 
det var bare handlingene i forbindelse med arrestasjonene og 
deportasjonen høsten 1942 som ble spesifisert. I dommen ble 
det bemerket at Rød hadde bidratt til at jøder ble varslet i 
forkant av aksjonen, og at han hadde hatt en modererende 
innflytelse på den. At han bidro til varslingen fant retten 
bevist, men jeg synes det virker problematisk at retten 
berømmet han for det, når hvordan han forholdt seg til 
forfølgelser av jøder i resten av statspolititjenesten 
tilsynelatende ikke er vurdert på samme måte. Med tanke på 
at oppsporingen av jøder som foreløpig hadde sluppet unna 
Statspolitiets klør var en del av arbeidsoppgavene hans i 
månedene etter deportasjonen med Donau, er det betenkelig.

Sykehusene som siste frihavn

Massearrestasjonene høsten 1942 hadde vært svært effektive, 
men allikevel var det en del som hadde gått klar av 
arrestasjon. Det ble derfor Statspolitiets oppgave å oppspore 
de som fortsatt var på frifot, og Knut Rød var altså blant dem 

som fikk denne oppgaven. Nå med hele landet som 
virkeområde. En måte å unnslippe politiet på hadde vært å 
søke tilflukt på sykehusene. Her var det mange velvillige 
leger og sykepleiere som hjalp til med å holde ettersøkte 
jøder skjult, og som støttet opp under diagnoser som av 
forskjellige grunner gjorde at det ikke var forsvarlig at 
pasientene ble arrestert. 

Men selv om man unnslapp arrestasjon i første omgang 
betydde det ikke at man dermed var ute av Statspolitiets 
søkelys.

Vinteren og våren 1943 er det flere eksempler på hvordan 
Rød jaktet på de som skjulte seg på denne måten. Han 
kontaktet blant annet Statspolitiets beryktede lege Hans Eng 
for å undersøke mistanker om simulert sykdom. En vanlig 
konklusjon fra Eng på slike forespørsler var at personen 
”kan hentes,” som mer nøyaktig betydde arresteres. Rød 
sendte også ut arrestordrer på navngitte personer til lokale 
politimyndigheter. Var det ikke fare for livet eller for 
smittsom sykdom skulle de transporteres til Oslo. 

Dette er handlinger som må sies å være mer beskrivende for 
en mann som etter beste evne utfører de arbeidsoppgavene 
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han er satt til, fremfor en som søker å begrense sin 
effektivitet. Det er derfor vanskelig å se tegn på den 
modererende innflytelsen som Rød ble berømmet for i 
forbindelse med Donau-deportasjonen. 

Det er fare for at varsling og trenering av arbeidsoppgavene, 
som retten valgte å trekke frem, ikke nødvendigvis er 
representativt for hvordan Knut Rød utførte jobben sin som 
inspektør i Statspolitiet.

Sivert Haugejorden er masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo.
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DIN JÆVLA JØDE

«51 % av de spurte har hørt «jøde» 
brukt som skjellsord» 

Jødehat i Oslo under annen verdenskrig. Fotograf ukjent, bilde 
fra Wikimedia Commons



Bruken av «jøde» som skjellsord kan føre til en sterkere 
a n t i s e m i t t i s m e i N o r g e .  
 
I august 2014 uttalte Dieter Graumann, presidenten for 
Tysklands jødiske sentralråd, at det ikke har vært større 
jødehat i Europa siden nazitiden. En stor internasjonal 
undersøkelse av den amerikanske organisasjonen Anti-
Defamation League gjort i 2013 og 2014 viser at 15 % av 
Norges befolkning har antijødiske holdninger. En rapport fra 
Holocaust senteret om antisemittisme i Norge fra 2012 viser 
at 51 % av de spurte har hørt «jøde» brukt som skjellsord. I 
Aftenposten den 20. oktober sto artikkelen «- Jøde er det 
vanligste skjellsordet i norske skolegårder». Hvordan har 
«jøde» blitt brukt som skjellsord tidligere i Norge? 

 
«Jøde» som skjellsord i Nasjonal Samling på 1930-tallet  
 
Ordet «jøde» var negativt ladet for nordmenn flest på 1930-
tallet. Nasjonal Samling, dannet i 1933, fikk en sterkere 
antisemittisk ideologi i løpet av 1930-tallet. Antisemittismen 
kom inn i partiet fra 1935. Fra 1938 ble jødene til 
hovedfienden. NS påsto at jødene kontrollerte den 
internasjonale økonomien og politikken.

«Jøde» ble brukt som skjellsord mot enkeltpersoner, politiske 
partier og aviser. «Jøde» ble brukt av NS for å senke 
troverdigheten til de omtalte. På 1930-tallet ble 
Arbeiderpartiets ideologi kalt for «jødemarxistisk». 
Dagbladet ble gjennom hele 1930-tallet kalt for et 
«jødeblad», som var unorsk og internasjonalistisk. I NS 
ble «jøde» det mest fornedrende og populære skjellsordet.

«Jøde» ble brukt som skjellsord i NS før antisemittismen ble 
en del av partiet. I 1934 hadde NS avisen Nasjonal Samling 
en artikkel om Dagbladet. To sitater fra denne artikkelen om 
Dagbladet: «Et faktum er at bladet er fanatisk jødevenlig...» 
og «...avslører det sin typiske «jøde-mentalitet.»».
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Da antisemittismen kom inn i partiet ble «jøde» hyppigere 
brukt. I 1936 skrev et NS medlem: «Lehmkuhl som er en 
jøde og leder av det falske Fedrelandslaget». Joakim 
Lehmkuhl var leder for den høyrerettete politiske 
organisasjonen Fedrelandslaget, som 
var konkurrent til NS.

På forsiden av NS avisen Fritt Folk 
i n o v e m b e r 1 9 3 8 s t o 
det «Roosevelts jødiske avstamning

forklaring pa hans kommunist- og 
jødevenlige politikk». I artikkelen 
anklages USAs president Franklin D. Roosevelt for å være 
jøde flere ganger. I artikkelen stiller det retoriske spørsmålet: 
«Hvem er ikke jøde i den den amerikanske regjeringen?» 
Dette brukte NS for å hevde at jødene kontrollerte USA. 

Det finnes flere grunner til at antisemittismen vokste i NS, 
men bruken av «jøde» som skjellsord kan ha vært en faktor 
som gjorde antisemittismen sterkere i NS.

 

«Jøde» som skjellsord i dag

Tenk deg at du går forbi en gruppe mennesker på gata og 
hører noen si «din jævla jøde» til en annen. Hvilke tanker får 
du da? Tror du at vedkommende sa noe positivt? Det kan 

hende at gruppa var en vennegjeng som 
bare tullet med hverandre. I en slik 
setting kan «jøde» bli brukt uten 
antijødiske holdninger, men de kan også 
ha sterke antisemittiske holdninger. 

«Jøde» er i dag et vanligere skjellsord 
enn for 20 år siden. Den pågående 

konflikten mellom Israel og Palestina og den økende 
innvandring av muslimer til Norge kan ha bidratt til det. For 
mange muslimer er Israel en del av fiendebilde. Israel er styrt 
av jøder, dermed blir «jøde» et naturlig skjellsord for mange 
muslimer. I Norge er det sterke antiisraelske holdninger enn 
antijødiske. Personer med antiisraelske holdninger kan lett 
bruke «jøde» som skjellsord. 

«Jøde» er for mange, selv om det blir brukt på tøys, et 
negativt ladet ord. Man kan ha sett ordet «jøde» blitt tøyset 
med på tv eller internett. Dersom et barn hører «jøde» brukt 
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som skjellsord vil det lett ta til seg dette. Dette kan føre til at 
barnet selv benytter seg av ordet som et skjellsord senere, 
selv om det ikke vet hva ordet betyr. «Jøde» får da en 
negativ betydning. 

Forestill deg at du møter en gruppe barn på vei hjem fra 
skolen. Igjen hører du «din jævla jøde». Får du andre 
tanker enn hvis det var voksne? Kanskje det barnet som 
brukte «jøde» bare tøysa. Kanskje det barnet som ble kalt en 
«jøde» faktisk var jøde. Barnet vil oppfatte det å bli kalt 
«jøde» som antisemittisme. Det finnes eksempler i hvor barn 
er redde for å si at de er jøder på skolen. Noen har bedt 
lærere om skjule at de er jøder fra sine medelever. 

Skillet mellom å bruke et ord på tøys og når det er 
krenkende er veldig vanskelig og varier ut ifra situasjonen. 
Når «jøde» blir brukt som skjellsord kan det bli oppfattet 
som antisemittisme, selv om de som bruker det ikke har 
antijødiske holdninger. Jeg mener man kan trekke noen 
paralleller til skjellsordet «homo». Det er et ord mange 
bruker som skjellsord. Selv om de ikke har noe i mot 
homofile mennesker. Bruken av «homo» som skjellsord vil 
oppfattes av mange som homofobi. 

Bruk av «jøde» som skjellsord kan være et første steg til at en 
person får antijødiske holdninger. Selvfølgelige skal det mer 
til for at noen mennesker blir antisemitter enn at man bruker 
«jøde» som skjellsord. Men ved gjentatt bruk av «jøde» som 
skjellsord kan antijødiske holdninger komme snikende inn i 
tankesettet til en person. Det kan føre til at jødehat blir mer 
akseptert. Lærer man at «jøde» er et negativt ladet ord, 
bidrar det til økt antisemittisme i Norge.
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FRONTSØSTRENE 
VAR IKKE OFRE

«Mange av frontsøstrene tiet om det 
de hadde sett og gjort på østfronten 
i rettsoppgjøret etter krigen»
skriver Eirik Gripp Bay. 

Tom sykesal under annen verdenskrig. Bilde fra Kildenett.no



Vår historieforståelse er polarisert – med helter og skurker i 
hver sin leir, og begge grupper har sine egne historier og 
forståelse av virkeligheten.

Som historielærer er jeg selv opptatt av å få frem helheten i 
historien, slik at vi får en dypere forståelse av hva som har 
hendt.

Offerrollen

I forrige uke beklaget Røde Kors at de i årene etter krigen 
gikk inn for å straffe de såkalte frontsøstrene, det vil si 
kvinner som meldte seg som sykepleiere og tjenestegjorde i 
det tyske Røde Kors. Frontsøstrene ble dømt som 
landssvikere. Fokuset på offerrollen er en vanlig måte å 

fremstille denne saken. Men var frontsøstrene offer? Hva 
gjorde de egentlig på østfronten?

Fokuset på offerrollen er en vanlig måte å fremstille denne 
saken.

Journalister, historikere og barnebarn av de som opplevde 
krigen går igjennom brev, dagbøker og arkiv og setter 
sammen bruddstykkene til nye historier. Disse får, kollektivt 
sett, stor makt over den etablerte historiefortellingen. I 
tilfellet frontsøstrene har et forholdsmessig lite antall 
personer preget hoveddelen av den allment kjente historien 
om denne gruppen.

Mange av frontsøstrene tiet om det de hadde sett og gjort på 
østfronten i rettsoppgjøret etter krigen.

Velger sin sannhet

Dette er problematisk av flere grunner. For det første får de 
uforholdsmessig mye makt over hva som oppfattes som 
«sannheten». Når de i tillegg i overveiende grad er inhabile 
som vitner for sin egen historie, og velger å gjenta de samme 
historiene gang på gang, vil det raskt oppstå myter eller 
halvsannheter i historien vi kjenner. Mange av frontsøstrene 
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tiet om det de hadde sett og gjort på østfronten i 
rettsoppgjøret etter krigen ettersom dette ville ha vært 
inkriminerende og sannsynligvis ført til strengere straffer. 
Historien om frontsøstrene har i hovedsak omhandlet det 
som hendte etterpå. Etter valget om å verve seg, utdanningen 
og selve krigsopplevelsen. De fremstilles som apolitiske, 
eventyrlystne, naive og, sist men ikke minst – som ofre. Ofre 
for Hitlers vyer om et stortysk rike, ofre for østkrigens 
grusomheter, ofre for voldshandlinger fra dyriske 
rødearmister eller ofre for norske domstoler og myndigheter 
etter hjemkomsten.

De fremstilles som apolitiske, eventyrlystne, naive og, sist 
men ikke minst – som ofre. Det som unngår historiens lupe 
er hva de gjorde under krigen og hvilket system de var en 
aktiv del av.

Politisk aktive

Frontsøstrene kan neppe forstås som ofre om man ser 
helhetlig på historien. Ofrene var de millioner av døde sivile 
– menn, kvinner og barn – som døde som følge av Hitlers 
storkrig mot Stalins Sovjet. Å fremstille dem som vergeløse 
ungjenter eller apolitiske eventyrere er naivt, og i stor grad 

en oppkonstruert forståelse som stammer fra litteraturen 
heller enn virkeligheten.

Ofrene var de millioner av døde sivile – menn, kvinner og 
barn. Verveplakatene og artiklene vitner heller om et kall til 
kamp for Norge og nasjonalsosialismen. Et representativt 
utvalg av frontsøstre (fra Agderfylkene) viser at de hadde 
høyere gjennomsnittsalder enn frontkjemperne, og 
gjennomgående bedre skolering enn sine jevnaldrende. De 
fleste av dem var medlem av NS, Kvinnehirden, NS 
Ungdomsfylking eller liknende organisasjoner. De må forstås 
som politisk aktive.

Knyttet til SS

Himmlers Schutzstaffel (SS) var sentrale i både rekruttering 
og opplæring av frontsøstrene, som gjennomgikk en solid 
opplæring som inkluderte militære ferdigheter og disiplin, 
samtrening med militære avdelinger og ideologisk opplæring 
i nazistisk Weltanschauung, eller verdensanskuelse.

Frontsøstrene var i langt større grad tilknyttet Himmlers SS 
enn de var det Norske Røde Kors. De første kullene med 
frontsøstre som ble sendt østover, fra høsten 1942, kom til 
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fronten og tjenestegjorde hovedsakelig i de fryktede 
pansrede enhetene i Waffen-SS. Flere av dem ble med 5.

Frontsøstrene var i langt større grad tilknyttet Himmlers SS 
enn de var det Norske Røde Kors.

SS-division Wiking gjennom Ukraina til Kaukasus. Der 
tjente de med SS-leger som var en del av det morderiske 
systemet som hadde som mål å «rydde land» i øst-Europa for 
Hitlers tusenårsrike. Den kjente Dr. Mengele tjenestegjorde 
som feltlege i Division Wiking frem til han ble skadet på 
østfronten. Leger av hans kaliber var frontsøstrenes 
nærmeste overordnede og sosiale omgangskrets. Dette sier 
mye om hvilken kontekst de bør sees i.

I konsentrasjonsleire

Deutsches Rotes Kreuz (DRK) var tilknyttet Wehrmachts 
og Waffen-SS' sanitetsstyrker. Lederen for DRK var Ernst 
von Grawitz, en SS-lege som ledet eutanasiprogrammet som 
tok livet av titusener av tyskere med psykiske og fysiske 
helseproblemer. Røde Kors-søstre og leger var de som utførte 
disse drapene, for eksempel gjennom dødelig injeksjon eller 
simpelthen utsulting. Norske DRK-søstre var stasjonert ikke 
bare ved fronten, men på SS-institusjoner som lebensborn-

hjem og konsentrasjonsleirer som Dachau, et av 
hovedsentrene for tyskernes medisinske eksperimenter.

Norske DRK-søstre var ikke bare ved fronten, men også i 
konsentrasjonsleirer som var et av hovedsentrene for 
tyskernes medisinske eksperimenter.

Påstandene om at man behandlet russiske krigsfanger er 
også problematisk, særlig ettersom de er nettop dét, 
påstander. Omtrent 3,4 millioner sovjetiske soldater døde i 
tysk krigsfangenskap. Mange av dem ble henrettet 
umiddelbart, de fleste andre ble marsjert vestover som 
slavearbeidere i tyskernes krigsindustri.

At de skulle nyte privilegier som sårede på tyske SS-lasarett 
og få pleie av germanske SS-søstre er vanskelig å forestille 
seg. Forestillingen om at man pleiet fiendtlige soldater på 
tyske lasarett skriver seg ofte fra det faktum at mange 
britiske, franske og amerikanske soldater fikk slik pleie – 
men i tyske øyne var det enorm forskjell på vestlige soldater 
og det de anså som dyriske bolsjeviker i øst.

At nøytralitetsprinsippet for Røde Kors og øvrige 
sanitetstjenester skal være overordnet i enhver konflikt skal 
være klart. Det er forståelig at dette er viktig å presisere for 

47



Norges Røde Kors i dag, med konflikter som borgerkrigen i 
Syria og situasjonen med ISIL.

Men frontsøstrene var ikke en del av et system som 
etterlevde disse prinsippene – ikke på østfronten.

Eirik Gripp Bay ble invitert til å debattere Frontsøstrenes 
rolle under annen verdenskrig i programmet «Urix», ledet av 
Ole Torp. Eirik mener Røde Kors´ unnskyldning til 
frontsøstrene er problematisk. Det kan ikke utelukkes at 
frontsøstre begikk overgrep. Debattert i Urix på NRK 
9.2.15. Klikk på bildet for å se diskusjonen.
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Eirik Gripp Bay er lektor i historie. Eirik er tidligere 
HIS 4050-student og fikk denne kronikken på trykk i 
NRK-Ytring 14.2.15.

http://www.nrk.no/video/PS*195664
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