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FORORD 
 

Det er mange som har hjulpet meg i arbeidet med denne oppgaven, og mange som har stilt seg 

velvillige til mine spørsmål. Takk til familie og venner for at dere har støttet meg. Og takk til 

alle mine medstudenter og forelesere ved masterstudiet i museologi- og kulturarvstudier fordi 

dere var med på å skape et fantastisk studiemiljø!  

 

Takk til min datter Ylva Morley (22) for vakre blomster som sto på arbeidsbordet mitt under 

innspurten, og sønnen min Odin Morley (12) for usedvanlig mange gode og oppmuntrende 

klemmer i samme periode. 

 

En spesiell takk til de som har bidratt til det faglige innholdet i studien min: Takk for faglig 

hjelp til Knut Aukrust for refleksjoner omkring temaet minner, krig og samtid, og til Bjørn 

Sverre Hol Haugen for inspirasjon til oppgaveskriving og for svar på mine spørsmål omkring 

Kvinnemuseet. Takk til Anne Herresthal som jobbet som museumspedagog ved utstillingen 

“Forelsket og foraktet. Norske kvinner og tyske menn”, og som inviterte meg til sitt hjem og 

serverte meg kaffe i solskinnet en vakker vårdag, mens vi snakket om dystre ting. Tusen 

takk også til Gudrun Eidsvik, kurator formidling ved Nasjonalmuseet Arkitektur/ Villa 

Stenersen, Mona Høydahl ved Sør-Troms museum, og til Rikke Kommisar ved Akershus 

Kunstsenter.  

 

Denne oppgaven kunne ikke blitt til uten god hjelp og materiale fra kurator Gunhild Lurås ved 

NIA/ Vemork. Hun satte meg også i kontakt med Eva Furseth ved Justismuseet i Trondheim, 

og Anders Utgård og Bodil Nyås ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Takk! 

 

En spesiell takk til Camilla Frøland Sramek for sjåførjobb og hyggelig selskap på vår 

“roadtrip” til NIA/ Vemork - og for masse oppmuntring og inspirasjon underveis i arbeidet!  

 

Sist, men ikke minst: Tusen takk til min veileder Marzia Varutti, som har geleidet meg 

gjennom alle fasene i arbeidet fra ideutvikling og til ferdig produkt med hyggelige 

veiledningsmøter, vennlige rettledning og konstruktiv kritikk. 

 

Kathleen Alana Morley  

Oslo, juni 2019 
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SAMMENDRAG 

 
Denne masteroppgaven i museologi- og kulturarvstudier har tittelen Tyskerjenter på utstilling. 

Vanskelig eller uønsket kulturarv? og tar for seg historien om kvinner som hadde et forhold 

til, giftet seg med eller fikk barn med menn i tysk tjeneste i Norge under andre verdenskrig, de 

såkalte tyskerjentene, og hvordan noen norske museer har presentert historien om disse 

kvinnene gjennom utstillinger. Tematikken var til dels tabu i den norske offentligheten helt 

fram til 1980-tallet. Fremdeles vekker den debatt i mediene, som etter 17. oktober 2018 da 

statsminister Erna Solberg kom med en unnskyldning til tyskerjentene på vegne av den norske 

stat. Unnskyldningen kom både i kjølvannet av debatten rundt metoo-bevegelsen, men 

kanskje enda viktigere etter tildelingen av Nobels Fredspris samme år til Nadia Murad og 

Denis Mukwege, som satte fokus på kvinners situasjon i krig.  

 

Historien om de norske tyskerjentene føyer seg inn i mange fortellinger om kvinner behandles 

i krig, og hvordan deres kropper seksualiseres, og kvinners kjønn gjøres offentlig brukes som 

symbol på nasjonen. Med deretter påfølgende skam om hun blir “besudlet”, enten det dreier 

seg om frivillig omgang med den som defineres som fienden eller voldtekt og overgrep i krig. 

I historien om tyskerjentene i Norge finner vi kvinner som fikk en av de sterkeste 

straffereaksjonene blant alle land i Europa: å miste statsborgerskapet og bli deportert, en straff 

som for mange skulle vare livet ut. De ble også utsatt for sivil justis og andre alvorlige 

straffereaksjoner da freden kom, og mange ble internert og fengslet uten lov og dom, og 

mistet bolig og jobb. Enkelte ble utsatt for såkalte klippereaksjoner, der de var gjenstand for 

gatens justis og ble tvangsklippet. Skammen har fulgt både tyskerjentene og deres barn helt 

fram til vår tid.  

 

Et av flere kjernespørsmål Kathleen A. Morley stiller er hvordan norske museer forholder seg 

til denne tematikken i dag. Er det fremdeles tabu å “ta i “denne delen av vår krigshistorie, 

eller er tiden moden for å se på disse narrativene med et nytt blikk?  Gjennom samtaler med 

kuratorer, formidlere og museumsarbeider forsøker hun å nøste i trådene og veve et bilde av 

hvor vi står i forhold til den vansklige kultuarven fra perioden rett etter andre verdenskrigs 

slutt per i dag.  
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INNLEDNING 

 

Denne masteroppgaven tar for seg kvinner som hadde et forhold til, giftet seg med eller fikk 

barn med menn i tysk tjeneste i Norge under andre verdenskrig, og ser på hvordan noen 

norske museer har presentert historien om disse kvinnene. Jeg har valgt, i tråd med andre som 

omtaler disse kvinnene å bruke begrepet «tyskerjenter» om denne gruppen.1 Også journalister 

som har jobbet eller jobber med temaet bruker i dag denne betegnelsen, og samme begrep blir 

brukt i utstillinger om temaet ved norske museer.  

Arbeidet mitt handler samtidig det som i forskningslitteraturen kalles for uønsket eller 

vanskelig kulturarv, og om hvordan museene forsker på, stiller ut og formidler denne delen av 

kulturarv-feltet. Utgangspunktet mitt for å velge å se nærmere på dette feltet er sammensatt. 

Våren 2016 jobbet jeg som formidler på Villa Stenersen, der jeg holdt omvisninger i en 

vandreutstilling om Mies van der Rohes første funkisvilla, Villa Tugendhat. Utstillingen kom 

til gjennom et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Villa Tugendhat (som i dag er et 

husmuseum) og det jødiske museet i Oslo. Som formidler ved denne utstillingen var det 

forventet at jeg skulle sette meg inn i historien til Villa Tugendhat, men også om 

krigshistorien ved Villa Stenersen.  

Som en introduksjon til oppdraget som formidler ved Tugendhat-utstillingen fikk 

omviserne tildelt et ark med korte fakta om Villa Stenersen under krigen. Dette gjenfortalte 

jeg kort under mine omvisninger i utstillingen og huset. Huset hadde vært barnehjem for barn 

av norske kvinner og tyske menn under krigen, og noen av barna fikk plass i huset som en del 

av det såkalte Abteilung Lebensborn-programmet. Ved en av omvisningene møtte jeg en godt 

voksen mann som ble veldig sint over historiene jeg hadde blitt instruert til å fortelle i 

tilknytning til utstillingen. Jeg skal ikke her gå inn på hva eller hvorfor, men dette møtet førte 

til at jeg bestemte meg for å innhente mer kunnskap om denne delen av krigshistorien.  

Med dette som bakteppe ønsket jeg å se nærmere på en uønsket del av vår 

krigshistorie: Hvordan presenteres narrativer om tyskerjentene, en tidligere uønsket del av vår 

krigshistorie, i ulike museumsutstillinger i Norge i dag?  

 

Har tyskerjentenes historie fått rollen som "uønsket kulturarv" ved norske museer? Eller kan 

vi si at det nettopp i disse dager foregår en endring i hvordan vi ser på dette temaet?  

                                                           
1 Min definisjon sammenfaller med en definisjon som ble gitt av historiker Terje A. Pedersen (2006): «Med tyskerjenter mener jeg kvinner 
som var, eller ble ansett for å være, kjærester eller venner med menn i tysk tjeneste, en gang i løpet av perioden fra 1940 til 1946.» 

(Pedersen 2006: 1) 
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TYSKERJENTENE – Hvem var de? 

17. oktober 2018 fikk en sak mye oppmerksomhet i norske medier. Under arrangementet 

Kvinners situasjon i krig i Regjeringens representasjonsbolig kom statsminister Erna Solberg, 

på vegne av den norske stat, med en offisiell unnskyldning til de såkalte tyskerjentene. 

Unnskyldningen kom i kjølvannet av den såkalte metoo-bevegelsen, men kanskje enda 

viktigere: i etterkant av at det ble kjent at årets Nobels Fredspris gikk til Nadia Murad og 

Denis Mukwege, med fokus på kvinners situasjon i krig. Den norske staten ga en offisiell 

unnskyldning for behandlingen som ble gitt til de krigsbarna, barn av norske mødre og menn i 

tysk tjeneste, allerede i 2011. Etter mange runder i rettssystemet i Norge - og i 

menneskerettighets-domstolen i Strasbourg - fikk de til slutt tilkjent en symbolsk “erstatning” 

på 20.000 kroner hver. Summen har blitt sett på som latterlig liten, med tanke på de 

traumatiske opplevelsene denne gruppen fikk med seg gjennom oppveksten. 

Historien til krigsbarna har etterhvert blitt allment kjent i den norske offentligheten. 

De senere årene har også nye studier og publikasjoner, blant dem mange dokumentarer, sett 

på disse barnas skjebne med nye øyne. I 2016 viste NRKs debattprogram Brennpunkt 

dokumentaren “Tyskerungene”, produsert av den svenske regissøren Per Anders Rudelius. I 

fjor kom filmen “De uønskede” ved den indisk-britiske regissøren Dheeraj Akolkar om 

samme tema. Behandlingen av tyskerjentene har imidlertid inntil nylig ikke fått samme fokus: 

I forbindelse med unnskyldningen til krigsbarna ble det ikke gitt noen unnskyldning til 

mødrene til de samme barna - de mange kvinnene som hadde blitt straffet for sine forhold til, 

eller ekteskap med, menn i tysk tjeneste da at krigen var over.  

I 2008 skrev journalisten Helle Aarnes en artikkelserie om tyskerjentene i Bergens 

Tidende (BT), som senere ble til en bok med tittelen “Tyskerjentene”. I forordet til boken sier 

Aarnes at selv i 2008 gikk debatten rundt serien i BT og flere andre medier i lang tid: 

“Temperaturen i debatten fortalte at “tyskerjenter” for mange var et betent tema”, sier hun. 

Hun påpeker imidlertid at reaksjonene mot kvinnene det gjaldt må settes inn i en kontekst, der 

problemstillingen rundt de norske tyskerjentene alltid må ses mot bakteppet av tyskernes fem 

år lange okkupasjon av Norge: “At bitterhet og oppdemmet raseri fikk sitt utløp etter krigen, 

er lett å forstå, også fordi naziregimets ubegripelige grusomheter da ble stadig bedre kjent for 

offentligheten.” Samtidig var det et faktum at flere hundre tusen tyske menn ble en del av den 

norske hverdagen: “De tilhørte okkupasjonsmakten, men de var alle typer unge menn, og de 

møtte alle typer unge kvinner.” (Aarnes 2016: 8-9) 
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Ifølge historiker Terje A. Pedersen er det umulig å fastslå nøyaktig hvor mange norske 

kvinner som hadde forhold til menn i tysk tjeneste, men i 1945 ble det estimert at antallet 

dreide seg om rundt 30-50 000 (Pedersen 2006:1). Pedersens forskning viser at tyskerjentene 

besto av et bredt lag av befolkningen. Ifølge Pedersen hadde de bare èn ting felles, de var ikke 

tilstrekkelig avvisende overfor tyskerne (Pedersen 2018).2 Av tre millioner nordmenn som 

levde under krigen, var rundt 400.000 kvinner i alderen 15 til 30 år. Man regner med at det 

var rundt 400 000 tyske soldater i Norge under andre verdenskrig (Pedersen 2006:1).  

Ifølge Helle Aarnes er ikke Norges behandling av tyskerjentenes historie tilstrekkelig 

gransket, eller integrert i krigshistorien. Over seksti år etter krigen vet vi ennå ikke hvor 

mange de norske tyskerjentene egentlig var (Aarnes 2016: 10 [Olsen 1998:239]). Men man 

regner med at det ble født mellom 10.000 og 12.000 såkalte krigsbarn. I noen anslag antas det 

at hver fjerde norske kvinne hadde forhold til en soldat i tyske tjeneste, andre hver tiende - 

noe som vil gi et anslag på mellom 100.000 og 120.000 (Aarne 2016; Pedersen 2006; 

Ellingsen 1995; Olsen 1999).  

Så dette temaet berører veldig mange kvinner, og enda flere etterkommere etter disse 

kvinnene. Mange av jentene var bygdejenter som hadde flyttet il byen, atter andre var fra 

arbeiderklassen, og jobbet som hushjelp, syersker, vaskekoner og kokker. Den største gruppen 

var hjemmeværende. Med hensyn til politisk ståsted eller engasjement indikrerer de få kildene 

som tar for seg dette at i forhold til befolkningen ellers var færre av tyskerjentene NS-

medlemmer. Majoriteten av tyskerjentene var unge voksne mellom 18 og 29 år.   

 

Etter krigen ble mange av tyskerjentene internert i leire eller fengslet. De av kvinnene som 

inngikk ekteskap med tyske menn ble fratatt sitt norske statsborgerskap og deportert til 

Tyskland etter krigen. Tre måneder etter Solbergs unnskyldning, rapporterte NRK at Lillian 

Crott Berthung, da 96 år gammel, endelig fikk sitt norske statsborgerskap tilbake. Hun var en 

av mange norske kvinner som ble landsforvist, og mistet sitt norske statsborgerskap på grunn 

av sitt ekteskap med en tysk mann. Først i januar 2019, noen måneder etter at statsminister 

Solbergs unnskyldning kom, ble hun norsk statsborger igjen.3 De fleste av kvinnene som ble 

gift med menn i tysk tjeneste gikk bort lenge før unnskyldningen kom. 

 

                                                           
2 Pedersen, 30.10.2018: “Straffet uten dom”, debattinnlegg i Bergens Tidende 
3 https://www.nrk.no/urix/ventet-pa-norsk-statsborgerskap-i-72-ar-1.14402817 
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Unnskyldningen bygger på kunnskap, samlet over år, om kvinnene og deres situasjon. I 1998 

utga historiker Kåre Olsen boken “Krigens barn. De norske krigsbarna og deres mødre”. Den 

er pr i dag fremdeles den mest omfattende studien av de norske tyskerjentene. Knut 

Papendorf, jurist og selv krigsbarn, utga i 2015 boken “Siktet som tyskertøs”, som tar for seg 

de juridiske aspektene av behandlingen av tyskerjentene. Også skjønnlitterære forfattere har 

tatt opp tematikken. Mest kjent er kanskje Edvard Hoems bok “Mors og fars historie”. 

Før disse bøkene kom var det særlig journalister som tok opp historiene til 

tyskerjentene. På 1980- og 1990-tallet laget NRK-journalistenTorill Svaar flere dokumentarer 

om de norske kvinnene som giftet seg med tyske menn under og etter andre verdenskrig, de 

såkalte “krigsbrudene”. Svaar tok ved mange anledninger, og gjennom flere år, opp 

situasjonen for de norske krigsbrudene. Kvinner som giftet seg med tyske menn som hadde 

vært i tjeneste i Norge mistet uten unntak sitt norske statsborgerskap.  

Det har blitt pekt på at måten lovverket ble endret var betenkelig, og ikke minst 

Grunnlovsstridig: 17. august 1945 ble det laget en særordning for kvinner som ble gift med 

tyske menn som hadde tjenestegjort i Norge under krigen. Den midlertidige særordningen ble 

vedtatt som en permanent lovendring av Stortinget i oktober 1946.  Statsråd Jens Chr. Hauge 

uttalte: "Størsteparten av disse gifte kvinner har ved sin omgang med okkupasjonsmaktens 

soldater og tjenestemenn opptrådt på en høyst uverdig måte. I og med at de inngår ekteskap 

med tyskere, bør deres politiske tilknytning til Norge være brutt. Og det er meget ønskelig at 

de forlater vårt land så snart som mulig." (Svaar 1999 [Ot.prop. nr 136]). 

Allerede under krigen advarte representanter for eksilregjeringen unge kvinner mot å 

innlate seg med menn i tysk tjeneste.  I London-regjeringens advarsel til norske kvinner som 

innlot seg med tyske soldater ble det sagt at det «blir en forferdelig pris de kvinner får betale 

for resten av sin levetid, som ikke avviser tyskerne». (Pedersen 2006: 33 [Øksnevad 1946, s. 

18-19.]) 

I kontrast til dette fikk norske menn som giftet seg med tyske kvinner beholde 

statsborgerskapet. I 1945 var regelen at en kvinne som giftet seg med en utenlandsk 

statsborger fikk beholde sitt statsborgerskap hvis hun ble boende i Norge.  

Et annet eksempel på at lovene ble anvendt ulikt for kvinner og menn er “Lex 

Nygaardsvold”, den såkalte bigamiloven. I en artikkel i Aftenposten i 2015 skrev journalist 

Hilde Harbo om denne loven, og implikasjonene den fikk for noen av kvinnene som opplevde 

dette: “Etter frigjøringen møtte mange koner og barn dag etter dag opp på kaien eller 

jernbanestasjonen. De så etter en etterlengtet ektemann og far som skulle komme hjem fra 
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krigen. Noen av kvinnene skulle få en fullstendig uventet beskjed: De fikk bekreftet at 

ektemannen levde, men at han hadde etablert seg med ny familie — med eksilregjeringens 

velsignelse.” Norge vedtok, som det eneste av landene som var i krig, denne loven. 

Foranledningen for opprettelsen av loven var at en mann som flyktet til Sverige ønsket å skille 

seg fra sin kone, som var nazist. Da hun nektet ba han om hjelp til å kunne skilles fra henne i 

eksil. Det var den norske legasjonen i Stockholm som drev den frem overfor Regjeringen i 

London, men loven ble først og fremst benyttet av nordmenn i administrative posisjoner i 

Storbritannia, USA og Sverige. Gjennom det norske Justisdepartementet i London skulle 

bigamiloven opprinnelig ha som forutsetning for skilsmisse at det ikke var mulig for søkeren 

å få kontakt med sin ektefelle. For mange av kvinnene som ble berørt av loven var den en 

tragedie, og de ble sittende igjen med skammen (Harbo 2015).  

Temaet med tyskerjentene berører også det som kan kalles sivil justis, i form av for 

eksempel såkalte klippeaksjoner, der jenter og kvinner som hadde hatt forhold til menn i tysk 

tjeneste, eller i enkelte tilfeller bare var mistenkt for det, ble tvangsklippet. Det ble hevdet 

med myndighetenes stilletiende godkjenning, ved at de unnlot å gripe inn eller sikte de som 

utførte handlingene. 

Mye gjenstår før alle kapitler av denne historien er skrevet inn i vår felles fortelling 

om krigsårene og årene like etter krigens slutt. Filmregissør og journalist Lena-Christin Kalle 

og har sammen med produsent Erle Marie Sørheim jobbet med en dokumentar om 

tyskerjentene i snart et tiår. I en artikkel i Rushprint 15. februar 2019 hevder Kalle at 

interneringene og deportasjonene av tyskerjentene er “den verste forfølgelsen av norske 

kvinner i moderne tid” (Rushprint nr 2/2019). 

Under arrangementet 17. Oktober inviterte statsminister Erna Solberg noen av de 

gjenlevende kvinnene og deres etterkommere til en mottakelse i statsministerboligen. I talen 

til de inviterte gjestene refererte statsministeren blant annet til FNs menneskerettighets-

erklæring av 1948. Solberg pekte også på at behandlingen av kvinnene var i strid med den 

norske Grunnloven. “Freden kom ikke til alle 8. mai 1945. I tiden etter at Norge igjen ble 

fritt, ble mange norske jenter og kvinner som hadde eller ble anklagd for å ha forhold til tyske 

soldater, utsatt for en uverdig behandling.” Så hvilken rolle hadde den norske staten i årene 

1945-1946, der rundt 10.000 unge kvinner ble internert i ulike leirer, uten lov og dom? 

 Staten opprettet en interneringsleir for tyskerjentene, eller “tyskertøsene” (som de ble 

omtalt som), på Hovedøya i Oslofjorden i 1945. Kvinnene var plassert i interneringsleirene i 

alt fra et par måneder og opptil et år, og de yngste var tenåringer. Siden kvinnene ikke hadde 
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brutt noen lov, kunne de heller ikke dømmes. De ble, i praksis, rettsløse. På 1950-tallet ble 

Statens Interneringsleir for kvinner på Hovedøya nærmest slettet fra Oslos offisielle historie 

(Pedersen 2006: 6).   

Terje A Pedersen (2006) viser i sin studie av myndighetenes behandling av 

tyskerjentene til at disse jentene og kvinnene ble et tabu-emne allerede relativt kort tid etter 

frigjøringen. Dette varte i rundt 40 år. Ingen lærebøker i historie, oppslagsverk eller forskere 

skrev om tyskerjentene før sent på 1980-tallet. Denne situasjonen er i ferd med å endre seg. 

Også fordi Riksarkivet har åpnet sine arkiver for forskerne. 

 

 Pr i dag finnes det dessuten både et teaterstykke, stykket “Hanna og Heinz” av regissert av 

Kjell Moberg/ teater NIE, og et dataspill kalt “My child Lebensborn”, som nylig vant en 

internasjonal pris om temaet.  

 

I skrivende stund er det  to utstillinger om temaet som vises ulike steder i Norge.  
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«Tiltakene må  

først og fremst ses  

som et ledd i  

kampen mot 

kjønnssykdommene,  

i det man regner  

med at ca. 75% av  

jentene her ute  

er smittefarlige.»  

 

 
 

Fra Filmavisen 1945, om interneringsleiren for tyskerjentene på Hovedøya. 
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TEORI: Kvinners historie på museum 

 

Mona Holm, konservator ved Kvinnemuseet/ Anno Museum, hevder i en artikkel i Utdanning 

Hedmark på at til tross for endringer innen forskning knyttet til kjønn og kvinners 

representasjon har museene endret seg lite med hensyn til hvordan kvinner og kvinners 

historie er representert og presentert på museum i Norge. 

I 1992 foretok kvinneforsker og teaterviter Kari Gaarder Losnedal den første norske 

studien av kjønnsrepresentasjon i museumsutstillinger. På dette tidspunktet fantes det et 

etablert fagmiljø tilknyttet kvinnehistorie (i dag kalt kvinne- og kjønnsforskning), og 

tverrfaglige sentre for kvinneforskning (i dag: kjønnsforskning). Studien viste at kvinner i 

liten grad fikk innta en naturlig og likestilt plass i norske museumsutstillinger. Hun 

konkluderte med at det derfor var nødvendig å etablere “spesifikke kvinnemuseer med fokus 

på kvinneliv og kvinner i landets historie”. I tillegg hevdet hun at de eksisterende museene 

burde legge om sin daværende praksis og vie oppmerksomhet til kvinner i sine utstillingsrom 

(Holm 2018: 111). Selv om studien Holm refererer til pr i dag er 26 år gammel er mange av 

problemstillingene fremdeles aktuelle. Og mye er i forandring. 

I 2018 kom boken «Kjønn på museum», som tar for seg nettopp kjønnsperspektivet 

slik det har blitt, og blir, presentert ved norske museer. “For bare femti år siden kunne 

museumsansatte i norske museer beskrives som “museumsmenn”. Mange var organisert i 

Vitenskapelige Tjenestemenn i Museer, selv om mange kvinner arbeidet ved norske museer”, 

skriver Brita Brenna og Marit Anne Hauan i innledningen til boken. Selv om mange 

forandringer har skjedd, og kvinner har inntatt mange viktige roller i museumsverdenen, er 

likevel museer kjønnet. Men et viktig spørsmål er hvordan er de kjønnet, sier forfatterne 

(Brenna og Hauan 2018: 9). 

Fra 1980-tallet og framover ble museene kritisert for å være maktinstitusjoner. 

Museene la sterke føringer for hvordan vi skal forstå hva som er viktig, og hva som er riktig, 

sier Brenna og Hauan, de har en oppgave som ivaretakere av det kollektive minnet, som 

bevarings- og framvisningssteder for det historien har forlatt og legitimeres samtidig som 

identitetsbyggende maktinstitusjoner, der “den riktige historien” har blitt videreført (Brenna 

og Hauan 2018: 10 [jf Bourdieu og Darbell 1991; Hooper-Greenhill 1992; Bennett 1995]). 

Men erkjennelsen av at museene er maktinstitusjoner som virker normdannende ble 

også ønsket velkommen opp av mange museumsarbeidere, som mente at denne makten kunne 

brukes til å utfordre og presentere andre virkeligheter. Dette er også en sterk bølge i dagens 
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museologiske litteratur, der man er opptatt av hvordan museer kan bidra til forandring 

(Brenna og Hauan 2018:11 [jf Simon; 2009; Sandell 2012; Whitehead et al 2015]). Temaet er 

aktuelt også i formidlingen av kvinners historie.  

I løpet av 1980-årene kom forskjellige fagmiljøer med en rekke ulike initiativer som 

bidro til å problematisere kvinners rolle i museene i Norge, og eksisterende forskning og 

formidling på feltet ble utfordret.  

Mona Holm peker på to viktige problemstillinger knyttet til museets formidling av 

kulturarv og historie: 1.) Hvilke meninger og påstander om verden presenterer vi for vårt 

museumspublikum? og 2.) Hvem er inkludert i våre utstillingsverdener? En utstilling er bare 

èn av mange tenkbare versjoner, sier Holm, og viser til forskeren Donna Haraway som 

beskriver “storytelling practice”, dvs en av rollene museene har er å formidle narrativer. 

Ifølge Haraway har kategorier som rase, seksualitet, kjønn, nasjon, familie og klasse vært en 

del av den vestlige vitenskapstradisjonen siden 1700-tallet” (Holm 2018: 111).  

Likevel hevdes det at kvinner og kvinners historie fremdeles er underrepresentert i 

museene. Brenne og Hauan spør: Hva må til for å skape inkluderende museer?  

Utstillinger er anerkjent som museenes ypperste metode for å vise fram og dele 

kunnskap, hevder Kirschenblatt-Gimblett (1998: 3). Å skape utstillinger er en av de viktige 

museale praksisene. En mulig nøkkel til inkludering er derfor er å gå veien gjennom 

kunnskapsformidling, i kombinasjon med kritisk refleksjon over egenproduserte utstillinger - 

eller å vurdere andres utstillinger med et kritisk blikk (Brenne og Hauan 2018: 13).   

Forskeren Laurajane Smith sier at den såkalte “autoriserte” diskursen rundt kulturarv, 

basert på erfaringen til eliten og på vestlig nasjonal identitet, er den aktøren som har mest 

makt. Hun definerer kulturarv som en sosial og kulturell prosess, som ofte er knyttet opp mot 

maktkonstellasjoner. Sharon Macdonald definerer uønsket kulturarv som “en fortid som 

gjenkjennes som meningsfylt i nåtiden, men som det også er uenighet om og ubehag knyttet 

til i forhold til det som oppfattes som en positiv og selvbekreftende samtidig identitet”. 

Vanskelig kulturarv kan også by på problemer fordi den truer med å bryte gjennom til nåtiden 

på forstyrrende måter, idet den kan åpne opp sosiale skiller (Macdonald 2009:1). 

Et av de spørsmålene jeg ønsket å finne svar på var: er kulturhistorie og kulturarv med 

fokus på kvinners historie fremdeles synonymt med “uønsket” kulturarv - på museum? Er 

tyskerjenter, i en museumskontekst, synonymt med vanskelig eller uønsket kulturarv, eller har 

temaet endret karakter i takt med et endret samfunn? For å forsøke å svare på det vil jeg først 

se nærmere på hvilken samfunnsrolle norske museer har fått i oppdrag å forvalte. 
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Om museenes samfunnsrolle 
 

I artikkelen “Museenes samfunnsrolle - et kritisk perspektiv” i Norsk Museumstidsskrift 

02/17 hevder Ole Marius Hylland at en kombinasjon av samfunnsroller gjør museene til noen 

av de mest komplekse institusjonene i samfunnet. Hylland peker på at museenes 

samfunnsrolle har endret seg mye over tid. Pr i dag forventes det at et museum skal være 

samfunnsaktør. Hylland kobler fokuset på museene som en samfunnsaktør blant annet til 

museumsreformen som fant sted mellom 2001 og 2010. Mussenes samfunnsrolle ble 

presentert som et overordnet perspektiv i Framtidas museum.  I dette dokumentet sies det at 

museenes samfunnsrolle «ligger i å utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse 

av og samhandling med sine omgivelser. I dette ligger stor faglig frihet og samtidig 

utfordringer for museene i å definere og avgrense hva som er relevant og viktig i et 

samfunnsperspektiv».2 (Hylland 2017 [Framtidas museum, s. 145]). Med slike formuleringer 

fremstår museene som en form for sosiologiske institusjoner, kommenterer Hylland til dette, 

og hevder videre at det er menneskenes forståelse av og samhandling med sine omgivelser 

som er omdreiningspunktet: “Her står det ikke noe om materialitet eller immaterialitet; ikke 

noe om fortid eller kulturarv; eller om forholdet mellom forvaltning, bevaring og formidling, 

oppgaver som man vanligvis regner som kjernefunksjoner for museene. Disse oppgavene er 

langt fra forlatt i Stortingsmeldingen, men de er skrevet inn under paraplyen og neologismen 

«samfunnsrolle», som altså utgjorde et overordnet perspektiv i denne stortingsmeldingen.” 

(Hylland 2017) 

Brita Brenne (2016) viser i en publikasjon fra Kulturrådet også til museenes endrede 

rolle: Museene har fått nye oppgaver og har gått fra å være steder der spesielt verdifulle ting 

oppbevares, til å være steder for dialog og sosial inkludering. «Overgangen er selvsagt langt 

fra absolutt», sier hun men peker samtidig på at man nå ønsker å måle museenes innflytelse, 

det vil si «hvordan og i hvilken grad museene påvirker samfunnet.» (Brenna 2016: 36). 

På 1990-tallet ble det publisert to sentrale museumspolitiske dokumenter: 1. 

Museumsutredningen (NOU 1996: Museum: mangfald, minne, møtestad) og 2. ABM-

meldingen (Stortingsmelding 22 (1999-2000): Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, 

bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet). 

Disse var med på å forme den museumspolitikken som ligger til grunn for utviklingen av 

dagens museer. Videreføringen av disse dokumentene kom i Stortingsmelding 49 (2008-

2009), Framtidas museum. Ifølge Framtidas museum er det et «overordnet mål at museene 
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gjenspeiler det samfunnet de er en del av. Museene er viktige premissleverandører i et 

moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle» (s.123). På bakgrunn av 

blant annet denne stortingsmeldingen ble det utviklet redskap for gjennomføring og utvikling 

av museenes samfunnsoppdrag.  

Ikke bare museene, men også kulturprodusentene blir tillagt et lignende 

samfunnsoppdrag: I Regjeringens kulturmelding Kulturens Kraft, Kulturpolitikk for framtida, 

understrekes det at ett av flere mål er et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst- og 

kulturuttrykk av ypperste kvalitet: «For at et slikt mål skal nås, må musikere, komponister, 

scenekunstnere, visuelle kunstnere og skribenter gis gode arbeidsbetingelser slik at de kan 

utvikle og realisere kunstnerskapene og ideene sine. Det må alltid være plass til kunst og 

kunstnerskap som innbefatter risiko og som utfordrer publikum. Kunsten som skapes, må 

forstås som frie ytringer, og som grunnleggende i et demokrati.» Også Statens 

kunstnerstipender skal, gjennom direkte tilskudd fra staten, «bidra til et mangfoldig og 

nyskapende kunstliv». Dette formålet er viktig både i seg selv og for å sikre kunstnernes 

bidrag til samfunnsutviklingen, sier utvalgslederen." 

 

Ifølge Brenna er museene samfunnsinstitusjoner med stor åpenhet mot omverdenen, men de 

påvirkes samtidig av skiftende pedagogiske prinsipper, vitenskapelige paradigmer, politiske 

ideologier og estetiske former. Hun viser til Kulturutredningen 2014, hvor det legges vekt på 

at deltagelse i kulturaktiviteter kan gi den enkelte «opplevelser og mulighet til utvikling som 

menneske og samfunnsdeltaker». Kulturmeldingen påpeker videre at det er av stor betydning 

at kulturaktiviteter gir «skolering til deltakelse i det uenighetsfellesskapet som er en 

forutsetning for et fungerende demokrati».  

For at kulturlivet skal fungere på denne måten, er det ifølge Kulturmeldingen 2014 

viktig at verdier som dannelse, nyskaping, kvalitet, kritikk og mangfold tillegges stor vekt i 

kulturpolitikken: «Et kulturliv som ikke etterstreber kvalitet, vil heller ikke kunne oppfylle 

andre samfunnsmessige oppgaver.» (Brenna 2016 [Kulturmeldingen 2014]).  

 

I perioden 2015-2017 satte Norsk kulturråd i gang Utviklingsprogrammet for museenes 

samfunnsrolle; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon, som skulle “bidra til å gjøre 

museene mer relevante og inkluderende”. Programmet skulle sette fokus på nye aspekter ved 

museenes samfunnsroller. Åshild Andrea Brekke (Norsk Kulturråd) skriver at å ta en aktiv 

samfunnsrolle blant annet handler om å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, utfordre 



 

12 
 

maktstrukturer, løfte fram uhørte stemmer og å arbeide for at den seleksjonen museene gjør 

gir et balansert bilde av samfunnet. Og: “Museene har gode forusetninger for å fremme 

diskusjon gjennom å være en møteplass, et sted for ytringer, tilhørighet og sosialt fellesskap”, 

sier hun et annet sted. Hun peker på at museene har en stor grad av autonomi: “Museene 

velger selv hvilke historier de vil fortelle.” Men å “problematisere og nyansere glemte eller 

tabubelagte sider ved historien, å arbeide med marginale og sårbare grupper eller å håndtere 

konfliktfylte temaer kan være krevende”, peker hun på: “Hvordan svarer museene på disse 

utfordringene? Hvilke fortellinger blir fortalt og hvordan fortelles de?” (Norsk Kulturråd 

2017) 

 

BRUDD 

BRUDD er videreføringen av arbeidet Norsk Museumsutvikling (NMU) startet på 1990-tallet, 

etter at Museumsutredningen og ABM-meldingen kom ut. Tematikken som blir 

problematisert her er museenes rolle som samfunnsinstitusjoner og dialoginstitusjoner. 

Museene “bør være arenaer for samfunnsdebatt og stille spørsmål”, hevdes det. Og de bør 

også “stille spørsmål ved vedtatte sannheter og presentere og debattere alternative 

synspunkter” (Holmesland et al 2006:6). 

I forordet til publikasjonen BRUDD. Om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, 

usynlige, kontroversielle fra 2006 pekes det på at museene har et stort ansvar i å velge ut 

historier som gir et dekkende bilde av det mangfoldet som kan sies å utgjøre norsk 

samfunnsliv. Museene er viktige redskap for å skape og holde ved like en kulturell 

selvforståelse, hevdes det.  

 

Museene har makt, og med den definisjonsmakten som ligger i museenes kulturelle og 

historiske posisjon pekes det på at det er viktig at museene hele tiden stiller kritiske spørsmål 

om seg selv og samfunnet: “Museene har alt for lenge formidlet noe de har framstilt som en 

sannhet, uten å reflektere over at de bare forteller en versjon av den,” hevdes det. ABM-

utvikling startet derfor prosjektet BRUDD i 2003 for å trekke inn en kritisk holdning til 

museenes forvaltning av sannheten. I første omgang ble det med deltakere fra ni museer og en 

fylkeskommune. Formålet var å fremme de kritiske spørsmålene. Og dessuten: “Å fortelle om 

det vanskelige, det tabubelagte, det marginaliserte, det usynlige, det kontroversielle” (Østby & 

Engesland 2006: 5) 
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Samfunnsrolle, makt og ansvar 

Pr i dag har Kulturrådet et nytt utviklingsprogram for museer 2018-2020. På museets nettsider 

kan vi lese at programbasert utlysning av prosjektmidler er “et sentralt virkemiddel for 

Kulturrådets arbeid som statlig utviklingsaktør på museumsfeltet”. Kulturrådet har satt av 

midler til tre utviklingsprogrammer for perioden 2018-2020, hvorav ett har tittelen 

“Samfunnsrolle, makt og ansvar”. På Kulturrådets nettside kan vi lese at “Programmet skal 

bidra til en fortsatt utvikling av museenes samfunnsrolle, og kritisk formidling og involvering 

skal sette varige spor i museenes virksomhet.” Ifølge Kulturrådet samlet 

Samfunnsrolleprogrammet for perioden 2015 – 2017 atten prosjekter som “på ulike måter tok 

opp spørsmål knyttet til demokrati og menneskerettigheter”. Videre ble det beskrevet at 

prosjektene “bidrar til å gjøre museene mer relevante og inkluderende gjennom temaer og 

vinklinger som viser mangfoldet i det sammensatte samfunnet.”  Videreføringen av dette 

programmet innfører imidlertid (ifølge lenken til informasjon om søknadsprosessen) større 

krav til metodikk, “der kritisk formidling og involvering skal sette varige spor i museenes 

virksomhet.” 

Museene skal, med andre ord, være aktive institusjoner som gjennom kritisk 

formidling og involvering skal bidra til å både til å belyse og endre samfunnsforhold gjennom 

sine samlinger, sin forskning og sin formidling.  
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METODE – Med samtaler som utgangspunkt 
 

I denne studien har jeg tatt i bruk flere ulike metoder for å få fram informasjon om 

behandlingen av tyskerjentene og rettsoppgjøret etter krigen, og norske museers presentasjon 

av temaet.  

Jeg har underveis i arbeidet også sett på hva som er tilgjengelig av informasjon på 

flere ulike museenes nettsider, men rammen for denne oppgaven begrenser bruken av 

mengden materiale som kan ligge til grunn for analysene. Under arbeidsprosessen med denne 

oppgaven har jeg besøkt følgende utstillinger: 1) “I seng med fienden?” - Norsk 

Industriarbeidermuseum (NIA), Vemork, 2) “I seng med fienden” - Norsk Luftfartsmuseum, 

Bodø, 3) “Grossraum - tvangsarbeid i Norge”, Norsk Teknisk museum, Oslo og 4) Villa 

Stenersen/ Nasjonalmuseet Arkitektur (hvor jeg selv jobber).  

 

Forskningssamtaler som fokus 

I artikkelen “The Devil is in the Detail” i tidsskriftet Museum Anthropology presenterer 

Stephanie Moser (2010) et metodisk rammeverk for gjennomføringen av en utstillingsanalyse. 

Ifølge Moser er utstillingsanalyse en tverrfaglig displin: “Undersøkelsen av en utstilling og 

hvordan den konstruerer kunnskap krever en kombinasjon av både teoretiske og metodiske 

ferdigheter». Moser hevder at det derfor er nødvendig å undersøke hvem som er ansvarlig for 

såvel utstillingsdesign og omgivelsene som utstillingen er presentert i, såvel som som 

bakenforliggende mål og motivasjon for det utvalget som er representert i utstillingen (Moser 

2010: 23-24).  

Et viktig aspekt ved museumsutstillinger generelt er hvilken kunnskap og ikke minst 

hvilke ideer de bidrar til å skape: Innenfor feltet museumsstudier er det bredt anerkjent at 

museer spiller en viktig rolle ved å kommunisere ideer. Det er imidlertid mindre bevissthet 

rundt i hvilken grad utstillinger skaper kunnskap om de emnene som de søker å vise fram, sier 

Moser. I over 20 år har litteraturen omkring utstillingskritikk i museumsantropologien gitt 

innsikter i hvordan utstillinger definerer kulturen. Moser hevder at museumsustillinger er 

“aktive agenter” som konstruerer kunnskap; utstillinger er en form for “diskrete tolkende 

dokumenter” med stor betydning for historien til akademiske disipliner og utviklingen av 

ideer, sier hun (Moser 2010: 22). 

I denne undersøkelsen vil jeg ikke foreta noen analyse, kun en beskrivelse av 

utstillingene som omhandler tyskerjentene i Norge. Dette fordi jeg ønsker at mitt fokus i 
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denne studien skal være på samtalene jeg hadde med kuratorene og de ansvarlige for 

utstillinger og formidling. I tråd med Mosers teori velger jeg her å fokusere på hvilken 

kunnskap og ideer de bidrar til å skape. Jeg velger denne tilnærmingen fordi jeg har erfart 

gjennom arbeidet med dette spesielle temaet at min problemstilling, står vi i et tidsskille med 

hensyn til historien om tyskerjentene, kommer tydeligst fram gjennom samtaler med 

museumsansatte som jobber med produksjonen av utstillingene. 

 

Min studie, baserer seg derfor her i hovedsak på forskningssamtaler med museumsansatte. 

Som museumsansatt formidler etablerte jeg i de fleste tilfeller raskt en kommunikasjon og et 

felles språk med de jeg ønsket å intervjue, enten i form av mail, telefonintervju og i tre 

tilfeller intervjuer der jeg møtte de jeg ønsket å snakke med ansikt til ansikt. Jeg valgte i de 

fleste tilfeller en delvis strukturert tilnærming, med en intervjuguide som utgangspunkt. Jeg 

forsøkte å la mine informanter i en relativt stor grad styre det de selv valgte å snakke om. 

Det kvalitative forskningsintervjuet, eller forskningssamtalen, har preg av tosidighet. 

Sosiologen Tove Thaagard skisserer opp tre ulike tilnærmingsmåter til et kvalitativt 

forskningsintervju: 1.) Åpen samtale 2.) En strukturert samtale med en intervjuguide og 3.) En 

delvis strukturert tilnærming (Thagaard 1998: 80/81). Det materialet som jeg har innhentet 

gjennom forskningssamtaler var i form av en kombinasjon av åpne samtaler som i 

utgangspunktet var strukturert med en intervjuguide. 

 

For å forstå bakgrunnen for utstillingen I seng med fienden? tok jeg kontakt med kurator og 

initiativtaker til utstillingen Gunhild Lurås. Lurås har blant annet historie i sin fagkrets. Fra 

Gunhild Lurås fikk jeg tips om å ta kontakt med henholdsvis Norsk Luftfartsmuseum i Bodø 

og Justismuseet/ Rustkammeret i Trondheim. Dette fordi utstillingen fra Vemork skal videre 

til disse institusjonene i løpet av 2019. På grunn av rammene for denne oppgaven ble jeg nødt 

til å begrense materialet jeg kunne ta med i en oppgave på max femti sider, og valgte derfor å 

kun ta med ett museum. Jeg tok da kontakt med Eva Furseth på Justismuseet i Trondheim, i 

hovedsak på grunn av koblingen til lovverket med tanke på en eventuell tematikk i forhold til 

tyskerjentene på bakgrunn av museets fokus.  

Temaet tyskerjenter er en del av en allmenn offentlig diskurs, som har pågått over tid. 

Jeg oppdaget at den første gangen norske tyskerjenter hadde vært på utstilling ikke var i 

Norge, men i Tyskeland, nærmere bestemt på Hamburger Bahnhof, Samtidskunstmuseet i 
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Berlin, i 2004. Det var kunstneren Lars Ø. Ramberg som sto bak et stedsspesifikt verk om 

norske tyskerjenter i eksil, med tittelen FREMDGEHEN, “å gå med fremmede”.   

Ramberg har jobbet med temaet over mange år, og prosjektet var sist stilt ut i Norge 

under Grunnlovsjubileet i 2014, i regi av Akershus kunstsenter. Ramberg er en anerkjent 

samtidskunstner med mange oppdrag, utstillinger og prosjekter, og pendler regelmessig 

mellom Oslo og Berlin. Dette gjorde at det ble vanskelig å møtes, så kontakt med Ramberg 

foregikk kun i innledningsfasen til skrivingen, og via e-post. Jeg opprettet i stedet kontakt 

med Rikke Kommisar, daglig leder for Akershus Kunstnersenter. Kommisar var ansvarlig for 

utstillingen 1814 Revisitied. The Past is Still Present, som var en del av Grunnlovsjubileet i 

2014. Denne utstillingen, hvor Lars Rambergs verk Fremdgehen ble presentert i en ny ramme, 

får derfor også en kort presentasjon i denne teksten.  

Jeg hadde også interesse av å se temaet i relasjon til et annet visningssted med en 

annen historie og fokus, og på bakgrunn av dette hadde jeg en samtale med kurator formidling 

Gudrun Eidsvik ved Villa Stenersen. Villa Stenersen og husets historie var noe jeg 

opprinnelig hadde tiltenkt en sentral del av mine undersøkelser, men mangel på materiale 

førte til at dette har blitt nedtonet i forhold til museer som har produsert utstillinger om 

temaet. Eidsvik har hatt en annen tilnærming til temaet kvinner og kjønn på museum enn det 

som er tilfellet ved de mer tradisjonelle utstillingene, blant annet gjennom å invitere prosjektet 

«Sisterhood», et prosjekt tilrettelagt for jenter og kvinner mellom 12 og 22 år, inn i 

museumsrommet på Villa Stenersen. Hun har også vært ansvarlig for en foredragsrekke kalt 

“Fra biblioteket”, som blant annet har tatt for seg krigshistorien knyttet til Villa Benjamin, 

som ble tegnet av Arne Korsmo før krigen på oppdrag for et jodisk ektepar i Oslo. 

Relativt sent i arbeidsprosessen fant jeg informasjon på nettet om en interessant 

utstilling i regi av Bymuseet, Oslo Museum, som hadde fokus på tyskerjentene og deres 

historie: Forelsket og foraktet – norske jenter og tyske soldater, fra 2013. Etter en lang og 

interessant samtale med Anne Herresthal, en av kuratorene bak denne utstillingen, bestemte 

jeg meg for å vie også denne utstillingen stor plass i oppgaven min. Fokuset skiftet til 

kuratorenes rolle som pådrivere i en prosess knyttet til et utfordrende tema, fra ide til 

gjennomføring av en utstilling, i lys av museenes samfunnsrolle.  

På nettet fant jeg informasjon om at denne utstillingen nettopp hadde vært vist ved 

Sør-Troms museum, og fikk kontakt med en av formidlerne ved museet, Mona Høydahl. Hun 

svarte på mine spørsmål via e-post. 
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Hovedfokuset mitt har vært rettet mot utstillingene I seng med fienden?, og Forelsket 

og foraktet. Norske menn og tyske soldater.Den sistnevnte utstillingen har jeg ikke sett selv, 

men jeg har funnet materiale om utstillingen på nettet, og fått tilsendt informasjon om 

utstillingen fra formidlingskurator for utstillingen, Anne Herresthal. 

Begge utstillingene lever videre i form av vandreutstillinger som turnerer ulike steder i 

Norge i 2019 og 2020. 

 

Liste over informanter 

Her følger en liste (i kronologisk rekkefølge) over informantene som tok del i min oppgave, 

samt hvor og når samtalene fant sted: 1) Gunhild Lurås, Norsk Industriarbeidermuseum 

(Vemork 05.11.2018), Anne Herresthal, tidl. Oslo Bymuseum/ Oslo Museum (Oslo 08.04.19), 

Gudrun Eidsvik, Nasjonalmuseet Arkitektur (11.04.2019) og på telefon med Eva Furseth ved 

Justismuseet (30.04.2019).  

 

Alle intervjuene ble tatt opp med tillatelse fra intervjuobjektene. For å gjøre opptak av 

samtalene brukte jeg appen “Taleopptak” på min iPhone 6.  

 

Selv om jeg har skrevet om et sensitivt tema, har jeg ikke tatt med noen sensitive 

opplysninger i teksten min. Mine informanster er profesjonelle innen museumsfeltet, og alle 

informanter er derfor navngitt. De av informantene mine som ønsket det fikk tilsendt teksten 

for korrektur før den gikk i trykken. 

 

Kortere intervjuer/ spørsmål på e-post ble gjort med Rikke Kommisar, Akershus 

kunstnersenter, Mona Høydahl ved Sør-Troms museum og Bodil Nyaas og Anders Utgård, 

Norsk Luftfartsmuseum. Kontakten med de jeg har innhentet informasjon fra via e-post 

skjedde våren 2019. 
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“I ET HEMMELIG HULL i jorden, under tregulvet i en fangeleir ved Notodden, 

lå norske Else Huth og skalv. Over hodet hennes trampet norske offiserstøvler. 

Hun var 23 år. Hun visste at om de oppdaget henne, ville livet hennes bli endret 

for alltid. 

Det var våren 1945. Fredsvåren. Etter fem lange år opplevde tre millioner 

nordmenn endelig et rollebytte. Nå var de seierherrer, og over 360 000 tyske 

soldater var blitt de beseirende. 

På gulvet i leiren stod en grønnkledd tysk mann og ventet mens norske offiserer 

inspiserte brakken hans. Erich Gabler skulle snart sendes bort fra Notodden, ut 

av Norge og ut av Skagerrak. Tilbake til Tyskland. Nå hadde han gravd et hull i 

jorden. Snekret en treluke. Hver gang Else krøp ned i hullet for å gjemme seg, 

hadde han spikret igjen.   

Det var ikke første gang hun gjemte seg i hullet. I opptil tre uker av gangen 

hadde hun vært i leiren ved Notodden. Hun hadde sneket seg inn. Løpt gjennom 

tunellen, dyttet seg inn mot veggen når toget dundret fordi, takket Gud for at det 

gikk bra, løpt ut av tunnelen, videre gjennom skogen. Der, i skogholtet like ved 

leiren, hadde hun sittet helt, helt stille og ventet. Ventet til de norske vaktene 

hadde gått runden sin, slik at en av de tyske soldatene kunne snike seg ut av 

leiren og inn i skogen for å hente henne. Der satt de, gjemte seg og ventet på å 

bli hentet, et par-tre ungjenter som brant etter å se kjærestene sine. 

De kunne være farlig. Men som oftest gikk det bra. Jentene kom tilbake. Inn i 

fangeleiren igjen. Inn til tyskerne. Inn til Erich. Høye, mørke, brunøyde Erich. 

Fryktelig pene Erich.” 
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Kvinner og krig 

 

Utdraget på siden foran er hentet fra Helle Aarnes sin bok Tyskerjentene. Utdrag fra denne 

boken ble brukt i en lyddusj, en fortelling inne i utstillingen I seng med fienden? på NIA i 

Vemork. Sitatet forteller mye om klimaet utenfor fangeleiren, når en ung kvinne frivillig drar 

inn i leiren og gjemmer seg under et gulv - snarere enn å bli igjen i friheten på utsiden av 

gjerdene. Tyskerjentene ble i mange tilfeller «fritt vilt» da krigen var over.  

Det kvinner opplever i krig skjer globalt, og var bakgrunnen for at Nobels Fredspris i 

2018 gikk til den kongolesiske legen Denis Mukwege og IS-overlever Nadia Murad. De delte 

prisen for sin kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og væpnede konflikter. På Nobels 

Fredspis sine sider på nett begrunnes tildelelsen blant annet på følgende måte: «Det er ti år 

siden FNs Sikkerhetsråd, gjennom Resolusjon 1820, slo fast at bruken av seksualisert vold 

som våpen i krig og væpnede konflikter utgjør både en krigsforbrytelse og en trussel mot 

internasjonal fred og sikkerhet. Dette følger også av Roma-vedtektene av 1998, som regulerer 

arbeidet til den internasjonale straffedomstolen. Vedtektene slår fast at seksualisert vold i krig 

og konflikt er et alvorlig brudd på krigens rett. En fredeligere verden kan bare oppnås ved at 

kvinner og deres grunnleggende rettigheter og sikkerhet anerkjennes og beskyttes i krig.» Og, 

kunne man legge til, i kjølvannet av konflikter og krig.  

Kvinners rettigheter handler om menneskerettigheter, og nettopp dette trekker også 

Erna Solberg fram i sin unnskyldning til tyskerjentene. At unnskyldningen kom samme år 

som tildelingen av Nobels Fredspris til to forkjempere mot seksualisert vold, og samme år 

som FNs menneskerettighetserklæring feiret sitt jubileum, er ikke tilfeldig.  

Mange norske kvinner ble utsatt for urett, i et helt liv, som følge av reaksjonene som 

ble gitt mot de da krigen tok slutt. De ble straffet uten lov og dom, i sivil justis, men men 

mange også av Staten, ved fratakelse av sine statsborgerskap.  

I krig blir ofte kontroll av kvinners seksualitet, eller overgrep mot den, en del av 

virkemidlene i krigføringen. Terje A. Pedersen sier at menns seksualitet i utgangspunktet var 

en privatsak under og etter krigen i Norge. Dette i motsetning til kvinners seksualitet, som ble 

og blir kontrollert av foreldre, skole, lege, politi og andre. Det er jentene som er kilden til den 

«forurensende» seksualiteten, og som det må gripes inn mot, sier han. Under dekke av å 

hindre spredning av kjønnssykdommer ble tusenvis av norske kvinner internert etter 

frigjøringen, uten at det ble igangsatt tilsvarende tiltak mot menn: Ikke engang nordmenn som 

hadde giftet seg med tyske kvinner under okkupasjonen, lot til å oppleve ubehageligheter, 
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peker han på .Og selv om det vakte misnøye at mange soldater i Tysklandsbrigaden hadde 

seksuelle forbindelser med tyske kvinner, var det aldri aktuelt å tvangsklippe disse mennene, 

eller å gi denne gruppen av menn et eget navn, som ”tyserhorebukker, sier han. Pedersen 

oppsummerer med at holdningene til tyskerjentene var negative i store deler av befolkningen. 

Dette opplevde kvinnene det gjaldt i leserinnlegg, sosial utfrysning, ukvemsord, 

familiemedlemmer som brøt kontakten, naboer som politianmeldte dem, og kollegaer som 

truet med streik. «Årsaken til de sterke reaksjonene mot tyskerjentene var at de valgte fienden 

som kjæreste, kombinert med at de brøt datidens normer for sømmelig atferd. Stereotypen av 

tyskerjenter som dumme og umoralske, ligner på eksisterende stereotyper av jenter som måtte 

kontrolleres. Ved å hevde at de kun utgjorde noen få kvinner, kan det ha blitt enklere å 

definere dem som avvikere,» sier Pedersen (Pedersen 2006). 

 

Hvordan presenterer norske museer denne historien? I de neste kapitlene vil jeg forsøke å vise 

hvordan historien om tyskerjentene stilles ut på norske museer i Norge. Gjennom beskrivelser 

fra av fire utstillinger, på flere visningssteder, vil jeg forsøke å skape et bilde av hvordan 

museer i Norge har tatt tak i denne delen av norsk historie. Bildet som avdekkes er en viktig 

fortelling om kvinners historie og kvinners situasjon i krig: hvordan en gruppe kvinner i 

Norge ble straffet hardt for å ha «innlatt seg med fienden» etter krigen.  

 

Men også om kjærlighet. 
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1814 Revisited - The Past is Still Present 
 

Under Grunnlovsjubileet i 2014 ble det lagt opp til en storstilt feiring av to hundre år med en 

egen grunnlov. Også kunsten skulle få sin plass i denne feiringen, og 26 kunstnere med ulike 

uttrykk og fokus ble invitert inn til å bidra med verk. Utstillingen skulle ta utgangspunkt i den 

norske grunnloven, og inviterte til “refleksjon og diskusjon rundt temaer knyttet til demokrati 

og nasjonal identitet.” Alle verkene tok på ulike måter tok for seg Grunnlovens paragraf 110c. 

Den offisielle åpningen av kunstutstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present 

ble annonsert som “en sentral del av Grunnlovsfestene på Eidsvoll”, og var også ifølge 

arrangørene den største mønstringen av norsk samtidskunst i forbindelse med 

Grunnlovsjubileet. Utstillingen ble vist på følgende steder: Akershus Kunstsenter, Mago A på 

Eidsvoll Verk og Stallgården på Eidsvoll Verk, i tillegg til fasaden på Oslo S. Det foregikk 

også sosiale prosjekter i offentlig rom i Lillestrøm. Akershus Kunstsenter sto som produsent 

av utstillingen, og utstillingsperioden var fra 10. mai til 14. sept. 2014.  

 

Tyskerjentene – “vår svarte plett i etterkrigshistorien” 

Daglig leder og kurator for utstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present var Rikke G. 

Kommissar. I juni 2014 skrev hun et debattinnlegg i Klassekampen, med tittelen 

Tyskerjentene – vår svarte plett i etterkrigshistorien.  Komissar fremmet i teksten allerede da 

et forslag om en offentlig unnskyldning til tyskerjentene “for den grove behandlingen de ble 

utsatt for av staten i årene 1945 og 1946”. Med bakgrunn i behandlingen av de unge jentene 

og kvinnene som innledet forhold til tyske soldater nevner hun tvangsklipping, bortadopsjon 

og voldelige overgrep, men også mer alvorlige hendelser som tvangssterilisering, lobotomi og 

utvisning fra Norge, der jentene og kvinnene som giftet seg med sine tyske kjærester ble 

fratatt sitt norske statsborgerskap. Komissar kobler disse hendelsene og straffereaksjonene til 

kvinnehistorien (Kommisar, Klassekampen 17.06.14). Ingen unnskyldning kom i 

jubileumsåret. Det skulle gå fem nye år før den norske staten kom med en unnskyldning til 

kvinnene det gjaldt.  

“Få kjenner historien om de norske jentene som hadde forhold til tyske soldater under 

2. verdenskrig,” skrev Kommissar i katalogen til utstillingen, men fortsatte med at man på det 

tidspunktet teksten ble publisert kunne få “et informativt innblikk i historien gjennom Lars Ø. 

Rambergs prosjekt FREMDGEHEN, som del av utstillingen 1814 Revisited.” 
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Kunstprosjektet FREMDGEHEN ble vist i Mago A på Eidsvoll Verk, og illustrerte 

Statens rolle i etterkrigsoppgjøret. I tilknytning til problematikken hadde både kunstner 

Ramberg og Akershus Kunstsenter, i samarbeid med Litteraturhuset, en sentral rolle i forhold 

til å bidra til å belyse et kontroversielt tema og skape debatt: I tilknytning til utstillingen 1814 

Revisited ble det også arrangert et foredrag med en påfølgende debatt med tema tyskerjentene 

på Litteraturhuset i Oslo 11. juni samme år. De deltakende i debattpanelet var historiker Kåre 

Olsen, forfatter og oversetter Ebba D. Drolshagen, forfatter og journalist Helle Aarnes og 

kunstner Lars Ø. Ramberg.  

Lars Ø. Ramberg hadde, gjennom prosjektet FREMDGEHEN, en sentral rolle i å 

belyse nettopp problematikken rundt tyskerjentene. Akershus Kunstnersenter skriver på sine 

nettsider at arrangementet “sprang ut fra utstillingen 1814 Revisited, der Lars Ø. Ramberg 

presenterer sitt prosjekt FREMDGEHEN.”  

 

FREMDGEHEN 

 

Kunstneren Lars Ramberg har jobbet over flere år med et kunstprosjekt om de norske 

tyskerjentene og deres skjebne. Prosjektet FREMDGEHEN ble opprinnelig laget som et 

stedsspesifikt verk til utstillingen “Berlin North” på Hamburger Bahnhof, Museet for 

samtidskunst i Berlin, i 2004. Utstillingen hadde fokus på den skandinaviske kunstner 

migrasjonen til Berlin siden 1990-tallet, og Ramberg ble invitert inn fordi han hadde bodd og 

jobbet i Berlin siden 1998. Ordet “fremdgehen” er tysk og kan oversettes som “å gå med 

fremmede”, men betydningen av ordet kan også være “å være utro”. I prosjektet flyttet 

Ramberg blikke fra datidens generasjon av unge kunstnere, til en generasjon unge kvinner 

som hadde kommet ufrivillig til Berlin etter krigens slutt: tyskerjentene. Kunstverket består av 

65 politiske dokumenter fra 1946 samt et videointervju med en deportert norsk kvinne. I 

tillegg består verket av et ti meter langt neon-skilt i rødt, som former det tyske ordet 

“FREMDGEHEN”. Neon-skiltet var opprinnelig plassert på taket av bygningen, hvor også to 

manipulerte flagg i full størrelse var plassert. Flaggene ble laget av to autentiske tyske flagg i 

fargene sort, rødt og gult, som hadde blitt demontert og sydd sammen på nytt i det samme 

korsformede designet som det norske flagget. Rambergs verk er et stedsspesifikt verk som 

peker både bakover i tid, men som samtidig speiler hvem vi er i dag ved å stille spørsmål 

omkring vedtatte sannheter om både fortid og nåtid.  
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På nettsiden sin Studio Ramberg har kunstneren følgende presentasjon av prosjektet: 

“I 1945, etter Norges frigjøring fra den tyske okkupasjonen, ble tusenvis av unge norske 

kvinner ydmyket, barbert offentlig, så tatt til fange og fengslet fordi de var “tilsmusset etter 

seksuell omgang med fienden”. Passene deres ble inndratt, og etter å ha vært internert i ett år - 

uten lov og dom - ble hundrevis av kvinner sendt til Berlin i lukkede godsvogner, lignende de 

som ble brukt av nazistene under deportasjonene. Kvinnene ankom til slutt Berlin hvor de ble 

kastet ut på Sentralstasjonen. I 1996 ble den samme togstasjonen gjort om til et museum for 

samtidskunst: Hamburger Bahnhof.” Som en del av forarbeidet til verket fant Ramberg fram 

til noen av de kvinnene som fremdeles var i live. Etter å ha intervjuet dem snudde han 

beskyldningene om utroskap tilbake mot den norske staten: Hvem var mest utro? Kvinnene 

som hadde innledet forhold til tyske soldater, eller de nasjonalistiske nordmennene som 

hevnet den påståtte utroskapen med de samme metodene som nazistene hadde brukt - å 

“rense” befolkningen gjennom deportasjoner? På det daværende tidspunktet var det seksti år 

siden krigens slutt, og kvinnene hadde fremdeles ikke blitt gitt amnesti, eller noen offisiell 

unnskyldning fra den norske staten (studioramberg.net). 

Etter statminister Erna Solbergs unnskyldning til de norske tyskerjentene, publiserte 

Ramberg en tekst på sin Facebookside. «Takk Erna Solberg», skrev han i innlegget, «Men det 

er 72 år for sent, for dessverre har de fleste av de gamle kvinnene allerede gått bort i eksil, 

mens de ventet på å kunne få komme hjem igjen. Deres eneste forbrytelse var å forelske seg i 

en soldat, og uten engang en rettssak deporterte den norske staten tusenvis av kvinner i 1946, i 

de samme godsvognene som nazistene brukte til å deportere fanger til konsentrasjonsleirene 

bare ett år tidligere.» (Lars Ø. Ramberg, Facebook 17.10.018) Da Lars Rambergs verk 

FREMDGEHEN kom inn i varmen under Grunnlovsjubileet i 2014, var dette den første 

presentasjonen av tyskerjentene i en offisiell, norsk kontekst. At det tok ti år fra prosjektet ble 

vist første gang i 2004 forandrer ikke på betydningen av dette. Ramberg kaller selv verket for 

et pågående prosjekt, som har vært på turne mange steder siden det først ble stilt ut på 

Hamburger Bahnhof i Berlin. FREMDGEHEN er et eksempel på hvordan en enkeltkunstners 

engasjement kan bidra til å sette fokus på, og bidra til endret bevissthet rundt, viktige 

problemstillinger i samtiden. At en kurator ved et kunstsenter tok det inn i Grunnlovsjubileets 

utstilling forsterker kunstens betydning som samfunnsaktør ytterligere.   

 

Fortellinger om tyskerjentene hadde vært fortiet. Men noe var på gang: Året før hadde også en 

annen utstilling tatt for seg situasjonen til tyskerjentene - nå i en kulturhistorisk kontekst. 
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Forelsket og foraktet – på Oslo Museum 

I 2013 åpnet utstillingen Forelsket og foraktet. Norske jenter - tyske soldater på Bymuseet i 

Oslo. Museet er en del av Stiftelsen Oslo Museum, som ble etablert i 2006 som en 

sammenslutning av Bymuseet, Interkulturelt Museum og Teatermuseet. Det er et 

kulturhistorisk og samtidshistorisk museum for Oslos historie, teaterhistorie og kulturelt 

mangfold. Museet er i hovedsak finansiert av Oslo kommune og Kulturdepartementet. I 

tillegg mottar museet prosjektmidler fra forskjellige offentlige instanser og private stiftelser.  

Utgangspunktet for å begynne å jobbe med å sette opp denne utstillingen var et 

leserinnlegg i Aftenposten i 2009. Abyy, 16 år stilte følgende spørsmål: «Hvorfor har jeg ikke 

lært om den grusomme behandlingen av tyskerjentene på skolen? Hvorfor gikk vi løs på våre 

egne?» Med dette spørsmålet som utgangspunkt satte museet i gang arbeidet med å lage en 

utstilling som skulle rette seg nettopp mot denne aldersgruppen. 

Jeg fant informasjon om denne utstillingen relativt sent i arbeidet med masteren min, men var 

likevel så heldig å få et intervju om denne utstillingen med Anne Herresthal, som var 

involvert i å produsere og sette opp utstillingen. Anne Herresthal er tidligere museumslektor 

ved Oslo Museum, og var ansvarlig prosjektleder for utstillingen sammen med en tverrfaglig 

prosjektgruppe. Utstillingen ble produsert av Bymuseet i 2013. Pr i dag er hun delvis 

pensjonert, men jobber fremdeles med vandreutstillinger som sendes ut i hele Norge. I et 

intervju med Herresthal 8. april d.å forteller hun om bakgrunnen for og prosessen med å 

produsere denne utstillingen, som var den første i Oslo som tok for seg temaet tyskerjentene.  

Ideen med å sette opp en utstilling om tyskerjentene kom allerede opp ved Oslo 

Museum i 2010, med vår daværende sjef Vibeke Mohr, forteller Anne Herresthal. Selv ble 

hun spurt om å ta oppgaven som faglig ansvarlig prosjektleder, og takket ja til det. Herresthal 

samarbeidet om utstillingsprosjektet med en tverrfaglig prosjektgruppe. Det skulle bli både en 

faglig og personlig “reise” inn i tematikken: På dette tidspunktet visste ingen at hun selv 

hadde en familiehistorie knyttet til temaet. “For min mann er tyskerbarn,” forteller hun.  

Det første jeg hun jobbet med i forhold til tematikken var en digital historie, for de 

ansatte ved Bymuseet hadde nettopp gått på kurs i regi av museet, og lært å lage digitale 

historier. “Så da laget min kollega Ida Lützow-Holm og jeg en historie som heter Svigemors 

sko,” forteller Herresthal. Både Holm og Herresthal jobbet som museumspedagoger ved 

Bymuseet. Oslo Museum var på dette tidspunktet tilknyttet Kulturrådets forskningsprogram 

BRUDD, og Svigermors sko ble brukt som en presentasjon på det første BRUDD-seminaret 
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som Herresthal deltok på, i Bodø. På dette seminaret skulle alle deltakerne legge fram de 

forskjellige BRUDD-prosjektene de hadde, og dette var Oslo Museums prosjekt i forhold til 

museets samfunnsrolle, knyttet til vanskelig og uønsket kulturarv. BRUDD utfordret museene 

til å “fortelle de ubehagelige, tabubelagte og marginale historiene”.  

Herresthal mener at museumsprogrammer som BRUDD er viktige for å få museene til 

å hente fram vanskelige historier som tyskerjentene, eller andre kontroversielle temaer: “Det å 

ha et sånt nettverk er veldig viktig”, sier hun. “Jeg må si jeg fikk veldig mye igjen for å være 

med i BRUDD. Jeg var i Telavåg, og der fikk jeg mye inspirasjon gjennom de andre. Selv om 

de holdt på med helt andre temaer, for eksempel når vi var på Samisk Senter i Arran, og det 

samme på Teknisk Museum, hvor de laget en utstilling om de papirløse og helse. Likevel var 

det en fellesnevner, for alle prosjektene var om de litt skjulte og vanskelige historiene, og 

hvordan vi håndterte det - og deltagerne kunne spørre hverandre til råds om hvordan de skulle 

gå fram.  

Og du vet, dette var i en periode ved Bymuseet der det var ut med rokokko-stolene og 

inn med de personlige historiene, sier Herresthal med et smil. Dette fokuset var også 

bakgrunnen for å gå på kurs og lære seg det digitale verktøyet. Tanken rundt prosjektet var at 

museet skulle lage en utstilling med flere ulike digitale historier, om mange tyskerjenter i 

Norge. Men vi skjønte jo ganske fort ikke var så lett, fortsetter Herresthal. Fordi det var ingen 

som ville fortelle sine historier. Jeg kjent jo faktisk noen, via andre, men det var helt 

tabubelagt. Lützow-Holm og Herresthal prøvde å etterlyse informanter gjennom “Vi over 60”, 

og endel andre medier, men også dette uten hell. Det var ikke lett å få informanter, til et tema 

som fremdeles var tabubelagt. 

Derfor valgte Holm og Herresthal i stedet på å lage en utstilling med sju ulike temaer. 

Temaene i utstillingen er 1) Krigen kommer, 2) Hvem var tyskerjentene, 3) Straff som 

fortjent?, 4) Flere ariske barn, 5) Hva skrev avisene?, 6) Hva er det med kvinner og krig? og 

7) Kjærlighetens pris. Utstillingen består av korte informative tekster og bilder som i noen 

tilfeller ble vist for første gang på et museum i Norge. Hovedmålgruppen for utstillingen var 

ungdom og voksne. I utstillingen ble det lagt vekt på å levendegjøre historien gjennom 

installasjoner som innbød til rollespill og interaksjon mellom besøkende. Publikum ble ledet 

inn i: 1) Et forlatt pikeværelse, 2) Et forhørsrom og 3) En danseplatting. Disse elementene blir 

helt eller delvis gjenskapt i utstillingsrommene når utstillingen om tyskerjentene drar på turne.  

Utstillingen presenterer tre personlige historier: 1) Den første historien er historien om 

Grete, en kvinne som representerer de kvinnene som fikk en ulykkelig skjebne fordi de havnet 



 

26 
 

i DDR (det tidligere Øst-Tyskland, som var en del av sovjetisk sone da Tyskland ble det etter 

andre verdenskrig). Hun var en av de kvinnene som ikke bare mistet sitt norske 

statsborgerskap, men også friheten til å reise, blant annet hjem på besøk, på grunn av dette. 2) 

Historien om Bjørg fra Narvik som forelsket seg i militærmusikeren Heinz. Bjørg var Anne 

Herresthals svigermor, som døde like før utstillingen sto ferdig på Bymuseet. Hennes historie 

er en historie om lykkelig kjærlighet, men også om et vanskelig valg. 3) En anonymisert 

historie om en kvinne som fikk tre barn med en tysk offiser, som forlot kvinnen og barna for å 

redde seg selv da freden kom. Denne historien danner avslutningen på utstillingen. 

Fortellingen om den norske kvinnen som stiftet familie med en tysk offiser for så å bli forlatt 

ble skrevet ned av kvinnens barnebarn, og barnebarnet avslutter historien med “Det er 

plagsomt at noe holdes hemmelig - kan man ikke bare snakke om det?”  

Hver av historiene ble presentert på ulike måter. Slutthistorien er presentert som skrift 

på veggen, og heter “Den skjulte familiehistorien”. Historien om Grete bygget på brev som 

Grete skrev til sin søster, noen fotografier og en almanakk. I utstillingen ble innholdet 

produsert i bokform, kalt “Bruddstykker fra et liv”, i form av en bok som publikum kunne bla 

i selv. Historien om Bjørg og Heinz Herresthal heter “Det vanskelige valget”, og er presentert 

gjennom en 8 minutter lang digital historie. Historien leses av Bjørgs oldebarn Christina, og 

er laget ut i fra familiens private arkiv og Bjørgs egne brev sendt hjem fra Tyskland til sin 

mor. Etter Bjørgs død fant familien brev som de ikke visste om, som fortalte om en konflikt 

mellom far og datter som hun aldri fortalte om mens hun levde.  

Bjørg levde ikke lenge nok til å se utstillingen ferdig, forteller Anne Herresthal, men 

reagerte med sterke følelser første gang hun så den digitale historien ferdig: “Da hun så 

historien for første gang bare stirret hun inn i skjermen … jeg satt ved siden av … hun strøk 

meg over kinnet mens tårene randt ned over hennes egne. Historien forløste noe i henne, 

familien og alle hun sendte den til … og jeg glemmer det aldri …” 

 

De tre historiene ble en del av utstillingen gjennom bekjentskap og slektskap, og Herresthal 

legger vekt på at personlige historier er viktige nettopp fordi de vekker følelser og 

engasjement i oss, og gir en dypere følelse av krigens skjebne: “Historien om Grete kom via 

en kollega av mannen min, som kom og fortalte om tanten sin. Da laget jeg en slags dagbok 

utfra noen brev og bilder, hvor vi brukte gammel skrift - så folk trodde jo nærmest det var 

hennes dagbok. Og så var det en som jobbet litt på prosjektet som fortalte om sin farfar - hvor 

faren var tyskerbarn og hvor det var en mann som hadde forlatt en farmor der som hadde tre 
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barn etter krigen. Og så ble det den historien med min svigermor. Der hadde vi jo masse 

dokumentasjon; masse brev, og så hadde vi gjenstander så vi kunne levendegjøre historien 

hennes og gjøre det ekstra personlig. Og det er en historie som handler om livslang kjærlighet, 

og som på en måte ga et litt mer positivt inntrykk enn de andre to historiene. Selv om det var 

en kamp. Og motstand fra familien. Det var veldig viktig i den utstillingen at vi hadde fått 

fram noe positivt, så vi i ettertid. Det var det veldig mange som var takknemlige for. I ettertid 

har utstillingen utløst at min mann, Harald Herresthal, har gitt ut en biografi om sin mor: Min 

mor valgte meg. Selv om han ikke har hatt noen vanskeligheter i sitt liv, så var det likevel fint 

å få skrevet den historien. 

Det var en lang prosess å komme fram til dette utvalget. I sin tale ved åpningen av 

utstillingen ved Ullensaker Museum fortalte Anne Herresthal: “Når man lager utstilling om et 

kontroversielt tema må man trø varsomt og alltid vurdere hvor grensen går for hva som tas 

med eller ikke. Vi har prøvd å veie våre ord på gullvekt, og uendelig mange ganger har vi 

endret tekster, skrevet om og diskutert. For det er ikke så lett å ta i de vanskelige temaene.”  

Også under min samtale med Anne Herresthal kommer det mer enn en gang fram at 

det å jobbe med et så sensitivt tema krever en ekstra høy grad av årvåkenhet, i forhold til å trå 

varsomt rundt et tema som både er følsomt for de som har opplevd dette og deres familier. 

Men i tillegg fordi mange lar seg provosere av og blir sinte fordi et slikt tema får plass på et 

museum. Herresthal forteller om både sinte telefoner, og brev. Hvorfor jeg fikk oppdraget, er 

fordi jeg har studert mye innen religion, og gått på teologisk fakultet hvor jeg blant annet tok 

sjelesorg og lignende ting i forbindelse med teologistudiet. Jeg gikk over til 

folkeminnevitenskap, så jeg er utdannet kulturhistoriker, men ville inn i museum. Og så tok 

jeg pedagogisk seminar, og sånne ting, sier hun. Så for meg, som hadde undervist i mange år, 

og også laget utstillinger … jeg var veldig glad for det. Så for meg var det spennende - også 

møtet med mennesker i etterkant, hvor jeg skjønte at de hadde bruk for min alder og 

kompetanse, fordi det var så mange sorgreaksjoner. 

For å komme fram til utvalget og innholdet i utstillingen rådførte de seg med både 

fagpersoner og institusjoner: «Riksarkivet og Norges hjemmefrontmuseum har bidratt med 

materiale, og bibliotek og arkiv over hele landet har blitt kontaktet for å finne billedstoff. Alle 

bilder har blitt grundig vurdert i forhold til personvern og etiske regler», sa Herresthal i talen 

sin. I samtalen vår kommenterte Herresthal at hun tror museene som samfunnsinstitusjon har 

mye tillit: Der har museene kanskje nesten større tillit enn de som lager film, eller 

dokumentarer, om temaet, sier hun.  
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Men samtidig et stort ansvar, noe hun også kommer inn på i talen: “Vi håper dere som 

kommer til utstillingen forstår hvilken oppgave vi i prosjektet har prøvd å forvalte … og at vi 

har gjort alt for ikke å støte eller krenke noen på nytt. Uten å ta stilling har vi ønsket å gi et 

nyansert bilde av krigstiden, menneskene som opplevde den og tyskerjentene som forelsket 

seg i fienden. Det er dere som besøker utstillingen som blir konfrontert med egne holdninger, 

opplevelse og reaksjoner. Vi stiller dere noen utfordrende spørsmål, og enhver må gå i seg 

selv.” På slutten av utstillingen ble det montert opp et speil, og over speilet sto det med skrift: 

“Kunne det vært deg?”.  

Herresthal forteller at det er for å åpne opp for refleksjon omkring temaet. Som vi 

spurte ungdommene: “Kunne du ha klippet håret av en tyskerjente?” Eller spørre jentene: 

“Kunne du falt for en tysker?”. Med ungdom som en av primærmålgruppene var det viktig å 

få på plass et godt og gjennomarbeidet formidlingstilbud. 

 

Skoleelevenes møter med tyskerjenter og soldater 

Forelsket og foraktet. Norske kvinner - tyske soldater mottok støtte fra DKS og tilbudet som 

museumspedagogdene utarbeidet ble kåret til årets formidlingsopplegg av Norges 

Museumsforbund i 2014. I en artikkel i MID Magasin, et nordisk tidsskrift for 

museumsformidlere, skrev Anne Herresthal og Ida Lüzow-Holm i 2015 om bakgrunnen for at 

utstillingen fikk den formen den fikk: “I Aftenposten på ungdomssiden i 2009 skrev ”Addy” 

med overskriften ”En skamplett”: ”Hvorfor har ikke jeg lært om den grusomme behandlingen 

av tyskerjentene på skolen”? Det var da vi bestemte oss for at den nye utstillingen ”Forelsket 

og foraktet” blant annet skulle ha elever i den videregående skolen som målgruppe. Og når vi 

nå opplever at utstillingen har truffet unge mennesker så bra, er nok noe av forklaringen at 

utstillingen er laget for dem. Som ansvarlige for utstillingen har vi som pedagoger fått en 

nærhet til stoffet og et eierskap som påvirker formidlingen. Vår erfaring er at 

museumspedagoger kan ha mye å tilføre når det gjelder utstillingsproduksjon, grunnet den 

brede erfaringen med hvordan skole og ulike publikumsgrupper bruker utstillinger.” 

(Herresthal og Lützow-Holm 2015: 16). 

Det opplegget Herresthal og Lüzow-Holm utarbeidet til utstillingen bygger på 

rollespill og iscenesettelser av enkelthendelser. Vi lånte uniformer, forteller Herresthal. Og så 

hadde vi rekvisitter i lommene som de kunne bruke. Så kunne vi spørre guttene: “På hvilken 

måte får du kontakt med noen? Kjenn i lommen din.” Og der lå et sigarettetui i sølv, med 

sånne små tynne sigaretter som min svigerfar hadde da han kom til Norge. Et sigarettetui med 
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hele Norgeskartet gravert inn, og hans navn. Eller det lå nylonstrømper, som soldatene kunne 

gi i «gave» til jentene. Og så spurte vi jentene om lignende ting, og jentene fikk også på seg 

tidsriktige klær. Det å gå inn i roller skjerper sansene og deltakernes oppmerksomhet: “På 

danseplattingen får guttene ta på seg naziuniformer, og fra en sveivegrammofon spilles tysk 

dansemusikk fra den tiden. [---] Alle kan med egne øyne se hvor kjekke skolekameratene 

deres blir.” Så bød guttene og jentene hverandre opp til dans. Temaet er kjærlighet, og 

formidlerne spilte på følelser i formidlingen. “Er det forbudt å forelske seg?”, spurte de også, 

og fikk noen gange opp diskusjoner der mange meninger kom fram (Herresthal og Lützow-

Holm 2015: 16).  

Herresthal forteller om mange ulike episoder som skjedde i forlengelsen av 

formidlingen. Vi innredet dette pikeværelset i utstillingen, forteller hun. Der hadde vi en 

gammel radio som spilte av en sann historie om hvordan noen gutter behandlet en tyskerjente 

etter krigen, og hvordan de reagerte selv: Den ene gutten går og kaster opp etterpå, fordi dette 

ble for sterkt for han. Men det ble også veldig rett på sak for elevene som kom inn, at de 

kunne sette seg på senga i pikerommet, og slå på radioen og høre den historien. Og så hadde 

vi et vindu i det samme rommet hvor det sto “HORE” skrevet med røde bokstaver på vinduet. 

Akkurat dette begrepet er det mange ungdommer som bruker i dag, ikke sant. Det var ganske 

mange flaue elever som sto der og så ned når jeg snakket om sånne begreper, og det 

nedlatende kvinnesynet som ligger innbakt i det.  

Formidlerne brukte også anledningen til å sette fokus på temaer som kan knyttes til det 

ungdom i opplever i dagens situasjon. Også i forhold til det med forbudt kjærlighet, forteller 

Herresthal. I det som ble kalt dialogrommet i utstillingen var det rom for samtaler. Der var 

veggene tapetsert med avisutklipp m.m. og gruppene satt der og diskuterte ulike ting som kom 

fram etter å ha sett utstillingen. Og da var det mye som kom fram, særlig fra 

innvandrerungdom, forteller Herresthal. Om forbudt kjærlighet. Hvor de kunne være så åpne, 

og fortelle for eksempel om foreldre som ikke visste at de hadde følge med en norsk jente. 

Sånne ting. Det var også ungdommer som kom etter at opplegget var over og fortalte sine 

historier til formidlerne etter at opplegget var over. De ville ikke at klassekameratene skulle få 

vite om det heller.   

Vi synes jo vi gjorde det veldig bra med den formidlingen, sier Herresthal. Etter at vi 

vant formidlingsprisen i 2014 på Museumslandsmøtet, holdt vi mange foredrag om det også, 

og innlegg på seminarer. Og da har Ida og jeg spilt rollespill, så hun har vært tyskerjente og 

jeg har vært tysk soldat. Jeg har vært ganske mange ganger i uniform. Når vi har vist det fram 
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som formidlingseksempel, så har vi gått inn i det helt selv, og laget ordentlige rollespill. For å 

vekke interesse - sette det litt på spissen. Herresthal ble også invitert inn som deltager i 

panelet under en debatt på Det norske teateret. 

Selv om utstillingen var laget for ungdom, med hovedvekt på den videregående 

skolen, traff den også mange andre målgrupper. Da utstillingen åpnet var det et sånt vanvittig 

besøk, sier Anne Herresthal. Og vi hadde flere helger der vi hadde presentasjon, og da var det 

stappfullt. Og inne i utstillingen var det så mange mennesker som gikk rundt og gråt, stille, og 

som nok hadde sterke opplevlser, sier hun. Så for meg var det veldig mange sånne 

sjelesorgopplevelser, der man måtte ut og trøste og gi råd. Jeg hadde en hel liste over hvor 

folk kunne henvende seg. For eksempel i forhold til Lebensborn-arkivet, for å finne ut av ting.  

På grunn av temaet var også pressen tungt inne, og teamet bak utstillingen måtte legge 

en strategi for hvordan de skulle forholde seg til journalistene: Vi var veldig nøye på at vi 

ville se alt de gjorde. Det kom også mange grupper med tilknytning til tematikken, som 

foreningen Lebensborn i Norge, og andre interesseorganisasjoner for berørte og etterlatte, som 

fikk spesialomvisninger. I tillegg kom det andre, og negative reaksjoner, noe Herresthal kaller 

“de sinte stemmene”. Det var telefoner der det kom spørsmål som: “Hvordan kan du lage 

utstilling om en sånn gruppe mennesker?” - eller kommentarer: “De fortjener ikke å komme 

på museum!” Herresthal sier hun svarte dem med at “Jeg tror du må komme hit og se 

utstillingen, og så får du gjøre deg opp en mening om den. For akkurat som med en bok, kan 

du ikke gjøre deg opp en mening om innholdet før du har lest den.”  

Det ringte også kvinner som sa de hadde sett disse jentene, i forbindelse med 

Lebensborn-hjemmene, særlig det som var ute i Bærum og het Godthaab, hvor “de gikk og 

hadde det så godt”. Så de var misunnelige på dem. Og den misunnelsen syntes jeg var litt 

interessant, så jeg spurte: - Ja, hva gjorde dere da? - Nei, vi ropte etter dem, når de var ute og 

gikk. - Ja, hva ropte dere, da? Sa jeg da. - Vi ropte: “Madrass! Madrass!” Så det er tydelig at 

dette ble koblet opp mot seksualmoral, og kvinners rolle og handlingsrom. Noe av det som er 

så trist i Norge i dag, det synes jeg, da, sier Anne Herresthal, det er at særlig på små steder - 

jeg har vokst opp i Odda, så jeg kjenner til dette - der er det jo fremdeles sånn at man sier: - 

Nei, ho var jo tyskerjente, ho … De glemmer aldri, vet du. Og det sies at det sitter kvinner på 

sykehjemmet i dag, hvor de andre sitter og snakker om dem fordi de var sammen med en tysk 

soldat en gang for 70-80 år siden. Så det henger i, de er stemplet for livet. Det kunne også 

vært en tittel på en slik utstilling: Stemplet for livet.  

Det er jo derfor så mange har holdt det skjult. 
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Tyskerjenter på vandring 

Etter å ha blitt vist på Oslo Bymuseum dro utstillingen på turne, og har blant annet blitt vist på 

Ullensaker museum i 2016, på Eidsvoll bygdetun i 2017 og sommeren 2018 ble den vist på 

Grinimuseet. Utstillingen var en del av tilbudene i Den Kulturelle Skolesekken.  

Mens jeg jobbet med denne oppgaven fant jeg informasjon på nettet om at utstillingen akkurat 

da ble vist på Sør-Troms museum. Jeg tok kontakt med museumsdirektør Sabrina van der 

Ley, og formilder Mona Høydahl. Dessverre ble det vanskelig å dra fra Oslo og opp til 

Trondenes Historiske senter hvor utstillingen ble vist på så relativt kort varsel. Men jeg var så 

heldig å få til et kort intervju på e-post med Høydahl om utstillingen ved dette museet.  

Forelsket og foraktet. Norske jenter og tyske soldater ble vist på Sør-Troms museum fra 17. 

til 31. mars 2019, der utstillingen lå ute som et formidlingstilbud gjennom Den Kulturelle 

Skolesekken (DKS) for elever i den videregående skolen. Som hovedbilde ved promoteringen 

av utstillingen ble det brukt et svart-hvittfoto av norske jenter som danser med tyske soldater. 

“Etter 2. verdenskrig ble det trukket et skarpt skille mellom de "gode" nordmenn og de som 

hadde stått på gal side under krigen. Blant de fordømte var norske kvinner som hadde hatt 

forhold til tyske soldater. Mange av dem ble utsatt for overgrep og internert i leire.» står det å 

lese i teksten som ledsager utstillingen, før man stiller følgende spørsmål: «Hva kan vi lære av 

norsk kvinne- og krigshistorie?» 

Formidler ved Sør-Troms museum, Mona Høydahl, forteller at tidsvitnet Ole Bremnes 

over flere år deltok i en produksjon i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) for 

videregående skole på museet. Bremnes fortalte i denne sammenhengen om sine 

barndomsopplevelser fra krigen, og avsluttet alltid med å snakke om tyskerjentene og 

behandlingen de fikk etter krigen. Dette var noe som opptok Bremnes sterkt, og var 

medvirkende til at Høydahl tok kontakt med Oslo Museum da hun ble oppmerksom på 

utstillingen «Forelsket og foraktet. Norske jenter - tyske soldater». Utstillingen har vært et 

DKS-tilbud på museet siden 2016.  

Da Sør-Troms museum tok kontakt med Oslo Museum var ikke utstillingen laget som 

en vandreutstilling. Høydal forteller at de selv tok kontakt med Oslo Museum og ble enige om 

å få kjøpte tekst- og bildefiler. Alvin Jensvoll, en lokal kunstner, trykket utstillingen for 

museet, og formidleren satte selv opp utstillingen sammen med museets fotograf, Harriet 

Olsen. 
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Ifølge Høydahl har utstillingen slått an hos flere ulike grupper av besøkende som har 

kommet til museet: “Utstillingen har vært godt mottatt hos de ulike gruppene som bruker 

museet. De fleste elever på videregående skole i Harstad kommune og nabokommunen 

Kvæfjord deltar årlig på DKS tilbudet. Flere år har vi hatt formiddager med omvisninger for 

publikum. Flere av de besøkende hadde selv tyske fedre eller bestefedre, eller noen i familie/ 

slekt med tysk far,” sier hun. Museet har også med Erna Solbergs beklagelse i sin formidling 

av historien om tyskerjentene, sier Høydahl. Beklagelsen ligger ute tilgjengelig for alle på 

NRK sine nettsider. 

Hovedgruppen for DKS-opplegget har vært de videregående skolene i området. Hos 

denne målgruppen har opplegget gått ut på at elevene har deltatt i samtaler og små rollespill 

under hele formidlinga av utstillinga. Elevene har kommet med tanker og synspunkter på de 

ulike temaene som har vært løftet fram, og både elever og lærere har gitt positive 

tilbakemeldinger på denne formen. I forhold til utkledningen som Oslo Museum hadde som 

en del av sin formidling sier imidlertid Høydahl at elevene ikke har hatt anledning til å kle seg 

ut i utstillingen: Vi har dessverre ikke hatt egnede uniformer til det. Tross dette har opplegget 

fungert godt, sier hun, og legger til at utstillingen har blitt svært godt mottatt hos 

ungdommene: Mange mener dette er et viktig tema de vet alt for lite om. Ungdommene er 

flinke til aktiv deltakelse underveis, og ved flere anledninger har elevene valgt å fordype seg i 

dette temaet etter å ha besøkt utstillingen. 

I tillegg til DKS-opplegget har museet hatt åpne formiddager med omvisninger med 

besøkende. Det har også vært arrangert flere åpne foredrag knyttet til utstillingen. 

Foredragsholder har vært Baard H. Borge fra Universitetet i Tromsø (UiT).  

De ansatte ved museet har sett det som viktig å knytte utstillingen til den lokale 

historien i området: Vi ser nærmere på hva som skjedde i Harstad, sier hun. Vi bruker også en 

del tid på historien til Lillian Croth Berthung.  

 

En av de sentrale historiene i utstillingen «Forelsket og foraktet» er om Bjørg fra Narvik. 

Dette opplever elevene som lokal historie, forteller Høydahl.  

 

Bjørg var Anne Herresthals svigermor, så sånn sett har også utstillingen kommet «hjem». 

 

 

 



 

33 
 

“I seng med fienden?” 

NIA - Vemork i Telemark 
 

I 2016 åpnet utstillingen “I seng med fienden?” på Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) på 

Vemork i Øst-Telemark. Utstillingen er støttet av Fritt Ord og tar for seg en side av oppgjøret 

etter andre verdenskrig, nemlig hvordan de såkalte tyskerjentene ble kriminalisert etter 

krigens slutt. I utstillingen pekes det blant annet på at Norsk Hydro, som ble etterforsket for 

landssvik, slapp unna straff etter krigen, mens kvinnene som var sammen med tyske menn ble 

straffet hardt. 

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum er den konsoliderte museumsenheten i Øst-

Telemark, og er verdensarvsenter. NIA formidler industrihistorie, vannkrafthistorie, 

krigshistorie og landbrukshistorie. Utstillingen er en del av NIAs fokus på krigshistorien. På 

NIAs nettsider står det å lese “Rjukanfossen ga grunnlaget for Vemork, som da den stod 

ferdig i 1911 var verdens største kraftstasjon. Vemork huser nå NIA og verdensarvsenteret. [--

-] Her kan man få historien til det fantastiske industrieventyret som utspant seg fra tidlig på 

1900-tallet og den dramatiske krigshistorien fra Rjukan under andre verdenskrig. Vemork var 

åstedet for en av de mest omtalte sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig, Operasjon 

Gunnerside, der norske sabotører hindret tyskerne i å utvikle atomvåpen av tungtvannet som 

ble produsert her. Det er her filmene og serien «Kampen om Tungtvannet» stammer fra. 

“Helter i Telemark”, er en spennende utstilling med lokalt preg. Her dramatiseres de fire 

berømte sabotasjeaksjonene mot lokal tungtvannsproduksjon, men det legges også stor vekt 

på alle de andre lokale heltene og aksjonene under krigsårene på Rjukan.” 

 

Museumsustillingen på Vemork 

Man ankommer utstillingen gjennom kafeen i 3. etasje, med inngang i enden av rommet 

Tekst er et bærende element i utstillingen, sammen med fotografier, videoklipp og noen få 

utvalgte gjenstander. I utstillingen blir man presentert både for historien om tyskerjentene, og 

om Norsk Hydro under krigen. Ved inngangen til utstillingen introduseres de besøkende til 

utstillingen gjennom en plakat med en innledende tekst, som forteller om utstillingen.   

 

Denne utstillingen handler om tyskerjentene som ble straffet for å elske og Norsk Hydro som ville tjene penger på 

krigsindustrien. Vi hører ofte sterke historier om helter som satte livet på spill i kampen mot et brutalt 

okkupasjonsregime. Dette er viktige historier om viktige hendelser. Denne utstillingen vender blikket mot 

okkupantenes medløpere. Intensjonen er å rette et kritisk blikk på oppgjøret etter andre verdenskrig. Håpet er å 

skape debatt og refleksjon, og at utstillingen kan bidra til å nyansere fortellingen om andre verdenskrig.   
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Under okkupasjonen investerte Norsk Hydro, sammen med tyske selskaper, i aluminium- og 

magnesiumproduksjon. Lettmetallet skulle brukes til å produsere tyske krigsfly. Etter krigen ble Hydro etterforsket 

for landssvik. I følge norsk lov var «utilbørlig ervervsmessig virksomhet for fienden» forbudt. Men det ble ikke 

reist tiltale, og saken ble dermed ikke prøvd for domstolene. Etter krigen fikk Hydro med andre ord grønt lys, og 

slapp unna oppgjøret. Historien om dette finner du i den delen av utstillingen som er markert med grønt.          

Reaksjonene mot tyskerjentene står i sterk kontrast til det som hendte med Hydro. Det var ikke forbudt å gå tur 

med, danse med, feste med eller gå til sengs med menn i tysk tjeneste. Men siden svært mange, alt fra 

sivilbefolkning til norske myndigheter, oppfattet det som uakseptabelt, ble tyskerjentene hardt straffet. Og straffen 

hadde ingen ende. Den varte hele livet ut. Jentene fikk med andre ord rødt lys, og du finner historiene om 

tyskerjentene i delen av utstillingen som er markert med rødt.      

Utstillingstittelen er formulert som et spørsmål; I seng med fienden? Gikk tyskerjentene til sengs med fienden, eller 

mennesket bak den tyske uniformen? Du må selv tenke ut svaret. Hvis en forstår ordene «i seng» billedlig, er også 

tittelen myntet på Norsk Hydro; var det flere enn tyskerjentene som gikk «til sengs» med fienden?     

Utstillingen åpnet 1. mai 2016 på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork. 17. oktober 2018 fremmet 

statsminister Erna Solberg en offisiell unnskyldning til tyskerjentene for måten norske myndigheter hadde 

behandlet dem på. Hun sa at deres grunnleggende rettsikkerhet om at ingen skal straffes uten dom og ingen skal 

dømmes uten lov ikke ble ivaretatt. Unnskyldningen ble innlemmet i utstillingen våren 2019.     

Utstillingen har fått støtte av Fritt Ord. 

 

Utstillingen er todelt. Del en tar for seg tyskerjentenes historikk, og inneholder personlige 

eiendeler, som et fotoalbum fra familien Huth. Del to forteller historien om Norsk Hydros 

rolle under krigen. Utstillingen forteller begge disse ulike, men parallelle historiene, gjennom 

bilder som for en stor del består av historisk fotomateriale. 

 

Fotografiene er forstørret opp, montert på plater og hengt opp mot en hvit bakgrunn dekorert 

med røde felt bak bildene av tyskerjentene, og grønne bak delen som omhandler Hyrdo under 

krigen. Dette er gjennomgående i hele utstillingen. Det er tatt i bruk historisk billedmateriale 

fra ulike billedarkiver, og veggtekstene er holdt korte. Noen av fotografiene skiller seg ut ved 

å være fotografier av mer privat art, eller portretter. Dette er til dels private fotos av en av de 

såkalte tyskerjentene med sin tyske mann, og til dels offisielle portretter av Norsk Hydros 

ledere. 

I tillegg til de historiske fotografiene er det stilt ut flere objekter, både frittstående i 

rommet og i montere: 1) En monter med to private familiealbum (svart/hvitt-fotos) fra 

Tyskland etter krigen, som tilhørte Else Gabler med familie. 2) To utstillingsdokker kledd i 

klær fra 1940-tallet, bestående av en kvinne i en kjole medfølgende hatt, veske, sko og pyntet 

med en brosje på kjolen, og en mann i tysk uniform, støvler og hodeplagg. 2) En plattform i 

tre, i full størrelse, som illustrerer fortellingen om Else Gabler som dro inn i fangeleiren der 

hennes tyske kjæreste satt fanget, og gjemte seg under gulvplankene for å ikke bli funnet. 4) 

En lyddusj hvor fortellingen om Else kan høres lest inn på både norsk og engelsk. Lyddusjen 

er plassert foran plattformen. På veggen, som en del av lydinstallasjonen, er det montert en 

iPad med et håndkolorert foto av Else med mann og to barn, og et svart/hvitt-foto av Else og 
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mannen som kysser. På iPaden kan man velge mellom norsk og engelsk lydopptak. Teksten 

som blir lest opp er hentet fra Boken “Tyskerjentene” av Helle Aarnes, og krediteringen vises 

på iPaden. 5) En glassmonter med en sort pute, og en saks. Saksen er utlånt fra Justis-museet. 

I den delen av utstillingen som omhandlet Norsk Hydro under krigen var blant annet et 

bombefragment fra Herøya utstilt. Kontasten var stor til de kroppsnære og personlige 

gjenstandene i den utstillingsdelen som omhandlet tyskerjentene. De to avdelingene var 

adskilt med fargekoder: rød farge for tyskerjentene, og grønn for Norsk Hydros krigshistorie. 

 

Gunnhild Lurås er blant annet utdannet historiker, og var ansvarlig for å sette opp utstillingen 

«I seng med fienden?» på NIA, Vemork. Nei, altså hvis vi skal begynne med begynnelsen, så 

studerte jeg historie på Lillehammer. Jeg tok samtidshistorie, og da hadde jeg en foreleser 

som sa at vi bør reise litt kritiske spørsmål til oppgjøret etter krigen. Det er kanskje behov for 

å sjå på det med nye øyne. Og det har jeg aldri glemt at han sa. Så det er det første.  

Og så kom jeg over den boka som heter “Tyskerjentene”, som Helle Aarnes har 

skrevet.  Og den leste jeg, og tenkte: “Oj, har dette skjedd, Norge!??” Mamma er født i 1949. 

Så det har skjedd nesten i hennes tid. Og da ble det liksom så nærme, plutselig. Jeg jobbet jo 

her på NIA, da den boka kom, og så begynte vi jo å snakke på dette i gangene. Og har, på en 

måte, holdt det ved like, det at jeg har tenkt på at vi må gjøre en utstilling om tyskerjentene. 

Vi har bare hatt det sånn lenge at: “Det må vi gjøre!” Og så fikk vi endelig sjansen, og da 

klinte vi til! Jeg hadde dårlig tid, men da hadde vi nettopp fått inn en samling her som handlet 

om Herøya, som er Norsk Hydro … for utstillingen har to deler. Så vi hadde tenkt at den må 

vi vise fram, fordi Hydro hadde jo en historie knyttet til økonomisk landssvik, og at 

økonomisk landssvik ikke hadde fått følger for de som var involverte. Det var mange som 

hadde slept unna, for å si det sånn. Og nå da Hydros historie kom, den kom i 2005, så husket 

vi også den siden av historien. Og så falt det seg slik at vi fikk muligheten til å sette disse opp 

mot hverandre og med det rette et kritisk blikk på oppgjøret etter krigen.  

Jeg tenker at det er viktig at sånne museer som oss, som handler veldig mye om 

motstandsbevegelsen og sabotasje og den biten av krigen, også har fokus på andre deler av og 

andre måter å sjå krigen på. Jeg synes at det er viktig at vi greier å gjøre begge deler. Hvis du 

skal si noe om heltene, så må vi også snakke om “fienden”. Det henger jo sammen. Og det 

helte- og fiendebildet fra andre verdenskrig, det er mye rom for nyanser der.  
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Så passet det endelig inn i våre planer å gjøre dette i 2016. Men vi hadde liten tid: vi 

jobbet med utstillingen fra januar og fram til første mai. Det er ganske kort tid – og det var litt 

hektisk, ja. Men vi visste jo hvor ville med den.  

Og det er en enkel utstilling. Vi måtte holde den enkel, så den består av fotoer, stort 

sett. Og i tillegg til fotoene, så det handlet om å hente inn ting som kan belyse historien. Men 

vi bestemte jo temaet først, og så gikk vi inn på: Hva kan vi finne av ting her? Gjenstander 

som er lett tilgjengelige også? Vi hadde jo dårlig tid, så vi kunne ikke lage store prosjekter 

utav dette. Men vi fant endel billedmateriale, og da blant annet digitalt museum, som vi 

bruker. På digitalt museum fant jeg en saks, som er fra det som den gang het Norsk 

rettsmuseum. Nå heter det Justismuseet. Der fant jeg en saks som lå ute.  

Og der fant jeg også litt billedmateriale, fra rettsoppgjøret etter krigen, og noen bilder 

fra da krigen tok slutt, som viste arrestasjoner og slikt. Så det fantes materiale rundt i norske 

museer. Så jeg synes vi greide å finne en god del fine bilder og billedmateriale. Og så måtte vi 

jo kjøpe inn fra Scanpix i tillegg. Men den prioriterer man jo til sist. Men utstillingen som 

helhet den er jo, på en måte, å løfte oppgjøret etter krigen fram, og rette et kritisk blikk mot 

oppgjøret. Og sette den Hydro-historien opp mot tyskerjentene.  

Og Hydro-prosjektet, går kort fortalt ut på at Norsk Hydro trengte flere bein å stå på. 

Å ikke være så avhengig av kunstgjødsel, for da er du jo veldig sårbar for svingninger i 

markedet. De hadde forsøkt å finne flere produkter som de kunne satse på. Og så kom jo 

okkupasjonen, og da viste det seg at det fantes et gigantisk stort tysk aluminiumsprosjekt, som 

ville gjøre Norge til en av Europas største aluminiumsleverandører. Og det handlet ikke bare 

om her i dette distriktet, men om hele landet. Dette begynte man å jobbe med allerede i 

aprildagene i 1940. Så det var med en gang, og Hydro var tidlig en del av dette. De hadde jo 

ventet på aluminium- og magnesium-produksjon. Så de kom tidlig med, og la forholdene godt 

tilrette for byggingen av en lettmetallfabrikk på Herøya, i Telemark. Kraften til 

lettmetallfabrikken skulle komme herfra, fra Mår-vassdraget, som var et av de mest attraktive 

i forhold til utbygging av kraft.   

Som museum, når man reiser denne tematikken her, så kan man vinkle det veldig mye 

til det som er våre felt her på NIA, ikke sant: Krafthistorie, og historien om Norsk Hydro. Og 

så har du disse jentene midt oppi dette. Så det kom veldig nært, da, når man hører om for 

eksempel bombingen av Herøya. For amerikanerne likte jo ikke det aluminiums-prosjektet 

som var der, så da ble Herøya bombet, og mange liv gikk tapt.  
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Kort fortalt, så er jo historien om Hydro at de trengte kapital for å være med på dette. 

Så de utvidet virksomheten og stiftet Nordisk lettmetall, som selskapet hette. Nordisk 

lettemetall besto av tre selskaper: Norsk Hydro, I.G. Farben og Nordag, som var et selskap 

som lå rett under Luftwaffe. Det var datterselskapet til I.G. Farben som produserte gassen til 

Auschwitch. Og I.G. Farben, de var jo deleiere i Hydro. Og en kjemiprodusent. Men da krigen 

startet lå mesteparten av aksjene til Hydro på fransk side. Og så ble Norge okkupert.  

Dette er jo en voldsomt komplisert historie, men kort fortalt: I.G. Farben var deleier i 

Norsk Hydro. Dette er det selskapet som het Nordisk Aluminium, som besto av tre selskaper: 

1. Norsk Hydro, 2. I.G. Farben og et selskap som hette Nordag. Sistnevnte selskap lå rett 

under det tyske Luftwaffe, altså luftfartsministeriet i Tyskland. Så aluminiumet og lettmetallet 

på Herøya skulle brukes til å bygge krigsfly. Det var det som var intensjonen med lettmetallet, 

og det visste Hydro. Og så ender det med at Hydro måtte legge til rette for å reise kapital for å 

bli med på den nye selskapsdannelsen, og da måtte de utvide selskapet for å få det til. Da blir 

jo, naturlig nok, ikke franskmennene så fornøyde med hvordan dette ble gjort - for de ble jo 

holdt unna denne prosessen. Det som skjer i praksis med denne aksjeutvidelsen er at en liten 

gruppe med investorer fra Norge - vi snakker blant annet Thomas Fearnley, vi snakker store 

pengesterke menn, i slips - kjøper seg inn i norsk Hydro.  

Etter krigen tok franskmennene opp denne aksjeutvidelsen, de syntes ikke den var grei 

siden de ble hindret fra å mene noe om det. Men det endte med at denne lille gruppen med 

norske investorer fikk beholde aksjene sine også etter krigen.  

 

Anette Storeide, som har skrevet en doktoravhandling om dette, sier at denne gruppen med 

norske menn var Norges største krigsprofitører under andre verdenskrig. Det blir reist tiltalt, 

og de blir etterforsket for landssvik, men så koker alt ned til at det ikke blir reist noen som 

helst tiltale mot Norsk Hydro. Og dette står jo i en veldig stor kontrast til det som skjedde med 

tyskerjentene. For det Hydro gjorde fantes det jo lover mot, men for tyskerjentene sin del var 

det ikke forbudt ved lov å innlede forhold til menn i tysk tjeneste. Det var ikke forbudt. Men 

likevel ble de hardt straffet. Det er ikke måte på hvor hardt straffet de ble. Og så er det disse 

mennene (peker på fotografiet av Hydros ledere) som slipper fri. Og det er jo en påfallende 

skeivhet. Det er en sånn myte … Det er utgangspunktet for tematikken til utstillingen: å sette 

de to gruppene opp mot hverandre for å få fram et poeng.  
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I utstillingen har vi ikke laget noen katalog, eller noen tekst på den måten som man vanligvis 

gjør. Det er en veldig enkel utstilling, som forteller denne historien så enkelt som mulig. Vi 

har selvfølgelig bestrebet oss på å bruke et språk som gjør at folk forstår det. Det er veldig 

utfordrende å forklare hele Hydro-historien på en forståelig måte. Så derfor var jeg veldig 

glad da historiker Annette Storeide sa ja til å lese gjennom tekstene. Da visste jeg at jeg ville 

få med med essensen. For det er jo ganske viktig at du forklarer de kompliserte 

selskapssammenslåingene og så videre, ellers vil man ikke få med seg hele historien rundt 

dette. Men samtidig skjer det veldig lett, formidlingsmessig, at publikum detter av lasset 

nettopp her. 

Men det som er interessant, er at etter krigen, ved krigsdomstolen i Nürmberg, kom 

I.G. Farben - som jo samarbeidet med Norsk Hydro - på tiltalebenken. Da ble dette med 

utarming av okkuperte områder tatt opp, og blant annet Nordisk Lettmetall, som Hydro var en 

del av. Og de som sitter på tiltalebenken, det er folk i ledelsen i I.G. Farben. Og de har, fordi 

de var deleiere i Hydro, noen styremedlemmer i Hydro. Og to av de som satt i styret i Norsk 

Hydro ble dermed dømt i denne rettssaken: De fikk en dom, blant annet for dette med 

utarming av okkuperte områder.  

På grunn av at det var masse tyske selskaper som eide både Norsk Hydro, Nordisk 

Lettmetall m.m. kom staten inn på eiersiden med en gang etter krigen. Da overtok de aksjene 

etter tyskerne. Og da ble det med en gang snakk om hvordan man kunne sike bedriften, ikke 

sant? Det var jo viktig å få opp matproduksjonen, så kunstgjødsel var viktig, det er det ikke 

noen tvil om. Men det “lukter” ikke godt, dette her. Det luker politisk innblanding, for å si det 

sånn. 

Etter å ha purret på etterforskningen rundt Norsk Hydro så kom det til slutt to A4-ark, 

som var hele resultatet av den såkalte “etterforkningen”. Historiker Kjetil Hjelm Andersen er 

veldig tydelig om dette, og sier at historiens dom, den kommer nok til å bli på mer enn to A4-

ark. Dette er et pågående forskningsprosjekt (se vedlegg 4). 

I utstillingen forsøker ikke vi å felle noen dom, vi prøver å redegjøre for fakta så nøkternt som 

mulig. Det er ikke store deler av utstillingen som handler om okkupasjonen. Men vi har jo 

selvfølgelig behov for, her på NIA, å formidle at okkupasjonen og historiene rundt dette 

betydde noe, også i etterspillet etter krigen. Det som er hovedfokuset for utstillingen er det at 

vi løfter fram historien til jentene, og hvem de var. Nå er det ikke så mye forskning som er 

gjort på dette, så vi tok utgangspunkt i noen hovedkilder. De presenteres i innledningen til 

utstillingen, slik at de som er interessert kan følge det opp. Og som “katalog” anbefaler vi 
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boken til Helle Aarnes, “Tyskerjentene”. Hennes tekst danner også utgangspunktet for 

historien om Else.  

Da statsministeren skulle gi unnskyldning til tyskerjentene, var NIA et av de stedene 

som fikk en telefon fra statsministerens kontor, og Gunhild Lurås ble invitert til den offisielle 

markeringen 17. Oktober 2018. Tilstede var også Reidar Gabler, og hans kone Marit Gabler. 

De var invitert tilbake til Vemork 8. mars 2018. 9. mars 2019 publiserte Marit Gabler 

følgende innlegg på Facebook:»Vi hadde en flott og veldig spesiell dag under presselunchen 

på NIA på Vemork på Kvinnedagen igår, der en ny del av utstillingen  «I seng med fienden», 

kalt «Unnskyldningen» ble innviet. Etter tre år på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork, 

Rjukan, skal utstillingen nå ut på vandring. Først til Bodø i 6 måneder, og så til Trondheim 

der den skal stå i ett år. [---] Etter den offisielle unnskyldningen fra Statsminister Erna 

Solberg på vegne av den norske stat, blir også  den og to tv intervjuer av Reidar og meg 

stående som en del av utstillingen som en kontinuerlig film. Med på utstillingen følger også 

fotokopier av Elses private brev hjemmefra og fotografier fra tiden 1946- 1956 i Tyskland. 

I løpet av tiden utstillingen har stått på Vemork, har den blitt sett av over 2.500 

skoleungdommer, og mens vi var der på besøk igår, kom det en busslast med besøkende 

turister, til tross for at det er utenfor turistsesongen. Vi er takknemlige for arbeidet forfatter 

Helle Aarnes og NIA v/ Gunhild Lurås har gjort for å belyse behandlingen tyskerjentene ble 

utsatt for, samt Stortingspolitiker fra SV Karin Andersens krav om en utredning av statens 

handlinger i oppgjøret etter krigen. Takk også til Statsminister Erna Solberg for at 

unnskyldningen endelig kom, 70 år etter krigen. 

Vi tror jo at stedet har betydning. Og derfor er det jo fint at utstillingen skal vandre 

videre til Luftfartsmuseet i Bodø, som ligger inn under Forsvarsmuseet, og til Justismuseet i 

Trondheim. Det er flott at kvinnehistorien kommer inn begge disse stedene. For stedet er 

viktig, som jeg nevnte. Dette er et sted som handler om heltene, og i planleggingen av 

utstillingen brukte vi jo nettopp stedet da vi søkte om midler fra “Fritt Ord”. Nettopp på grunn 

av koblingen til Norsk Hydro er det viktig at det er vi som gjør dette. Det er en faglig grunn 

for det, og i tillegg handler det om å rive ned noen myter om andre verdenskrig, og hva som 

egentlig skjedde. Heltehistoriene har vi allerede.  

Og nettopp det er viktig, sier Lurås: Hvis du skal fortelle om heltene, så må du også 

fortelle om de som var på den andre siden. Det henger sammen. Og da krever det at man har 

et edruelig og nøkternt forhold til begge deler. Og da bidrar en sånn tematikk til at du kommer 

ned på jorda, da.  
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Vi har jo ikke gjort noe på tyskerjentene på Rjukan, i denne utstillingen. Den historien som 

presenteres er hentet fra Helle Aarnes sin bok. Men vi har jo gjort noen arkivsøk på den lokale 

historien, og har funnet ut noe om det. Og det kommer vi jo selvfølgelig til å gjøre noe med. 

Men med denne tematikken, så vet vi samtidig at dette har skjedd over hele landet. Så da 

droppet vi i første omgang det lokale fokuset - og valgte en mer nøktern linje. Også av 

personvernhensyn. Rjukan er et lite sted. Og så hadde det noe med tid å gjøre og. Dessuten 

tenkte vi at det var viktig nok, dette med å synliggjøre historien til tyskerjentene. 

Det er jo noen gledelige sider med unnskyldningen til Erna Solberg, og det er at det 

følger med noen forskningsmidler. Det er via Knut Papendorf, som er jurist og krigsbarn selv. 

Han og Helle Aarnes har jobbet mot statsministeren, og har bedt om forskningsmidler i stedet 

for en personlig erstatningsordning. For mange tyskerjenter er jo borte. Og det synes jeg er en 

fornuftig innretning .For det trengs mye forskning, det er masse uavklarte spørsmål. Med 

hensyn til det klausulerte materialet på Riksarkivet, så er det jo allerede forskere som har sett 

på det, blant annet Guri Hjeltnes på HL-senteret. For i arkivet ligger det mye personlige ting, 

Vi vet jo at kvinnene det gjelder ble spurt om sex-livet sitt, og antall seksualpartnere. Vi vet at 

noen også ble undersøkt gynekologisk. Så dette er grunnen til at mye av materialet fremdeles 

er klausulert. Så det trengs mer forskning, både lokalt og nasjonalt. 

 

Men noe forskning foreligger, og det presenteres indirekte i utstillingen I seng med fienden? 

Gjennom den boken som brukes i stedet for en katalog.  
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“I seng med fienden” på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø 
 

I likhet med Oslo Museums utstilling om tyskerjentene la også NIA sin utstilling om 

tyskerjentene og det økonomiske rettsoppgjøret ut på reise i Norge. Våren 2019, med åpning 

på den symboltunge frigjøringsdagen 8. mai, åpnet utstillingen I seng med fienden (nå uten 

noe spørsmålstegn i tittelen) på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.  

Norsk Luftfartsmuseum ble åpnet av Kong Harald den 15. mai 1994. Museet består i 

dag av 10 000 kvadratmeter med sivil og militær luftfartshistorie og er ifølge museets nettside 

Nordens største. I tillegg til utstillingene har museet bibliotek, arkiv, foto, 

gjenstandsmagasiner og verksted for restaurering av fly. På museets nettsider ble utstillingen 

annonsert på følgende måte: Ikke gå glipp av den sterke utstillingen «I seng med fienden” hos 

oss i mai. Her vil du finne gripende historier fra den mest dramatiske perioden i nyere norsk 

historie og oppgjøret som fulgte. Møt tyskerjentene som ble straffet for å elske, og mennesker 

som ønsket å tjene penger på krigsindustri.  Hvem satt igjen med en livslang straff? Til tross 

for at det ikke var forbudt å gå tur med, gå til sengs med, feste eller danse med menn i tysk 

tjeneste, ble tyskerjentene hardt straffet etter at andre verdenskrig var over. En straff som 

varte livet ut. I utstillingen «I seng med fienden?» får du høre Else Huth sin historie, og 

oppleve sterke bilder av hva som skjedde med tyskerjentene i oppgjørets time.  

Da utstillingen forlot NIA på Vemork og dro ut på vandring, ble alle veggtekstene 

oppdatert. Erna Solbergs unnskyldning til tyskerjentene ble og tatt med i utstillingen i form av 

en film. Samme dag som utstillingen åpnet i Bodø var Helle Aarnes invitert inn til å holde 

foredrag. Dessuten ble dokumentarfilmen «De uønskede» vist på Fram kino. På museets 

nettside lå dette ute på programmet for dagen med følgende tekst: «Vi åpner utstillingen “I 

seng med fienden” med å vise dokumentarfilmen “De uønskede - barna som arvet hatet”. Få 

med deg denne sterke dokumentaren. Filmen er regissert av Dheeraj Akolkar og fortalt av Liv 

Ullmann, og er en intervjudrevet film som gir seeren anledning til å lytte og reflektere. Den 

viser personlige historier fra de uønskede barna som ble straffet for deres fars synder da 

freden kom. Filmen gir også en sterk følelse av oppriktighet og håp, for en bedre fremtid for 

dagens krigsbarn. Filmen vises på Fram Kino på åpningsdagen av utstillingen den er knyttet 

til, “I seng med fienden”. 

 Jeg hadde opprinnelig ønske om å reise til Bodø 8. mai og oppleve utstillingen der, 

men på dette tidspunktet le det klart for meg at jeg kom til å få for mye materiale., og slo 

derfor fra meg ideen om å sammenlige de to utstillinge. I stedet tok jeg for meg Justismuseet.  
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Justismuseet og Rustkammeret i Trondheim 

Justismuseet, som fram til 2016 het Norsk rettsmuseum, og befinner seg i Trondheim. Museet 

holder til i en gammel fengselsbygning fra 1830, som er fredet. Norsk rettsmuseum overtok 

bygningen i 2003. Den tjener nå som administrasjons- og utstillingslokaler, samtidig som 

bygget i seg selv er en del av museets samling. Museet dokumenterer lov og retts materielle 

historie i Norge, og museets viktigste innsamlingsområder er politiet, kriminalomsorgen og 

domstolene. 

Justismuseet skal, ifølge egne nettsider, “synliggjøre hvordan lov og rett alltid har 

vært, og alltid vil være, nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere.”  

Formidlingsarbeidet ved museet retter seg mot allmennheten, og skoler er en 

hovedmålgruppe. I formidlingsarbeidet legger museet vekt på et forebyggende fokus: “Den 

underliggende ideen i formidlingsvirksomheten er å skape forståelse for lov og retts positive 

funksjon i samfunnet, og for at lojalitet til lov og rett henger sammen med lojalitet til 

fellesskapet og med de enkeltindivider det består av.”  

Utstillingen “I seng med fienden?” skal vises på Justismuseet i oktober 2019, og i 

forbindelse med dette ønsket jeg å få vite mer om bakgrunnen for at nettopp dette museet 

ønsket å ta inn utstillingen. Gjennom Gunhild Lurås ved NIA fikk jeg kontakt med  

formidlingsansvarlig og konservator NMF Eva Furseth, som er ansvarlig for tilretteleggingen 

av formidlingsopplegget ved utstillingen.  

Furseth forteller at det kun er to utstillingsrom i bygningen. Utstillingen fra NIA, 

Vemork, er derfor for stor for Justismuseet, og derfor samarbeider de med Rustkammeret. 

Justismuseet har ofte samarbeidet med de før, forteller hun. Forsvarsmuseet Rustkammeret 

formidler forsvarshistorie fra vikingtid og frem til i dag i sine utstillinger. Museet ligger i 

Erkebispegården i Trondheim, og har regionalt ansvar for forsvarshistorien i Midt-Norge. 

Justismuseet skal vise den delen av “I seng med fienden?” som tar for seg tyskerjentene, mens 

Rustkammeret tar Hydro-delen. Omvisningene skal etter planen starte på Rustkammeret og 

ende på Justismuseet. Ifølge Furseth tar det ca syv minutter å gå mellom de to museene, som 

begge ligger sentralt i Trondheim - men, som hun sier,  det er “en velkommen pause” for 

skoleklassene som besøker begge utstillingene.  

Forsvarsmuseet har til vanlig et litt annet fokus enn Justismuseet, sier Furseth: “I 

Trondheim er det mye forskning tilknyttet Todt-prosjektet. I forbindelse med det er det 

spennende med mye ny forskning for tida,” forteller hun. Samtidig peker hun på at det er 

påfallende at arkivet som tar for seg behandlingen av tyskerjentene fremdeles er klausulert. 



 

43 
 

Justismuseet har imidlertid i sammenheng med denne utstillingen vært mest interessert 

i det som Furseth beskriver som sivil justis, eller privat justis, det vil si at mange i perioden 

rett etter at freden kom tok seg til rette og begikk kriminalitet uten at myndighetene grep inn. 

Dette var særlig utbredt i forhold til klippeaksjonene som mange av tyskerjentene ble utsatt 

for. “Det er et veldig interessant fenomen,” sier Furseth, “For i Norge er nettopp privat justis 

veldig hardt straffet. Hvis du blir slått ned på byen, og så synes du ikke vedkommende fikk 

hard nok straff, eller saken blir henlagt, for så å gå hjem til den som gjorde det og banker han 

opp, vil du få mye høyere straff enn den som gjorde det først. Og det er nettopp for å hindre at 

folk skal begynne å ta loven i egne hender - for det er et livsfarlig prosjekt dersom man 

begynner med det. Da går det ut over hele samfunnsstrukturen.”  

I forhold til tyskerjentene så både politi og påtalemyndighetene gjennom fingrene på at 

disse jentene ble trakassert, sier Furseth, og legger til at det er derfor at akkurat det er et viktig 

fokus på et museum som handler om lov og rett. “I tillegg kommer dette at vi hadde en stat 

som brøt loven,” sier hun. “Og det kom jo godt fram i utstillingen på Vemork, at den norske 

staten ikke hadde noen hjemmel i loven til å ta ifra kvinnene passet og utvise de.” 

Tyskerjentene var de eneste som ble utvist etter krigen, påpeker Furseth: “Så her ser vi på 

begge disse sidene, hva som sviktet, på to fronter: både gjennom sivil justis og overtramp fra 

myndighetenes side.” 

 

Formidlingsopplegg for barn og ungdom 

I forhold til formidlingen rundt vandreutstillingen har Justismuseet et ønske om å aktualisere 

stoffet, særlig for ungdom. I forbindelse med det har de valgt å se på et nettfenomen fra vår 

egen tid, nemlig bildedeling. “For tenk om tyskerjentene hadde levd i dag. Tenk om det hadde 

vært i dag at det skjedde. Hvordan ville da mobben ha reagert? Jo, de ville tatt bilder, og 

spredd bildene på nettet.” Måte museet har valgt å sette fokus på det som skjedde med 

tyskerjentene etter krigen er å iscenesette fiktive rettssaker, gjennom rollespill, der det er en 

Snapchat på avveie. “For oss er dette veldig interessant, men selve opplegget tar litt tid å 

utvikle, og derfor planlegger vi å fortsette med dette opplegget i mange år framover. Så denne 

utstillingen får store ringvirkninger her på huset,” sier Furseth.  

I tillegg til rollespillet for ungdom holder museet på med å utvikle et annet opplegg for 

barneskolen. Furseth er opptatt av at fokuset på nettvett og bruk av sosiale medier kommer 

inn i formidlingstilbudet også til yngre barn. “Men da skal vi bruke eventyrfigurer”, forteller 

hun. Eventyret de har valgt ut er fortellingen om Snøhvit, og den onde stemoren hennes. I 
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dette opplegget handler det om at det er den onde stemoren som tar bilde av Snøhvit, og deler 

det på nettet. Grunnen til at museet har valgt dette fokuset for de yngre barna er at temaet med 

tyskerjentene er tungt, og de yngre elevene får  et filter som gjør at kan relatere seg til temaet. 

“For krigshistorien kan bli litt for sterk,” sier Furseth, “Og da får de et lite filter. For alle 

kjenner historien om Snøhvit, og kan lett relatere seg til at den onde stemoren kan finne på 

noe sånt. Og Snøhvit., hun vil de jo kanskje leve seg litt inn i sjøl. Så for de yngste blir det 

eventyrrollespill, som rettssak.”  

 

Et lokalt tilsnitt? 

Med to rom er det begrenset hvor mye ekstra materiale man kan få inn i utstillingen, sier 

Furseth, og viser til at utstillingen fra Vemork rommer mye informasjon og har mange 

utstillingselementer. Hun sier hun veldig gjerne ville ha ønsket å hatt ett ustillingsrom til, der 

hun kunne sette opp en ekstra del, som er mer trønderorientert. Hun forteller at de tyske 

styrkene var veldig tungt tilstede i Trondheim under krigen, med mange soldater. Det gjør at 

de også har en historie der mange unge kvinner hadde kontakt med soldater i tysk tjeneste.  

Tilsvarende finnes det mye billedmateriale som det kunne være interessant å ta tak i i 

en utstillingssamenheng, sier Eva Furseth. Som eksempel viser hun til et foto fra russetoget 

like etter krigen, der en ung jente, nyutdannet som frisør, gikk i toget med en plakat der det 

sto:” Jeg kan godt klippe tyskertøsene!” I hånden holder hun en frisørsaks. Fotoet er et bilde 

på stemningen i landsdelen etter krigen, sier Furseth: “Man kan jo forstå denne stemningen, 

for det er rett etter krigen - og bare noen dager etter frigjøringen. Men samtidig viser 

fotografiet en ung jente, som kunne ha vært klassekamerat med noen av de jentene som hadde 

blitt tvangsklippet ...”   

Bildet av frisøren er bare ett av flere fotografier Furseth gjerne ville ha hatt med i en 

lokal utstillingsdel. Hun forteller også at hun har hatt kontakt med tyskerbarn fra Trondheim, 

og har snakket mye med et ektepar som har brukt flere år på å samle informasjon om hele 

historien om dette. Dette materialet hun gjerne ville ha hatt plass til å vise fram til publikum. 

“Vi har desverre ikke plass til å vise alt vi ønsker,” sier Furseth. “Derfor tenker vi å lage et 

seminar, eller foredrag, og ta det inn i utstillingsperioden på den måten.” Årsaken er størrelsen 

på vandreutstillingen, og at innhoildet den viser er såpass omfattende.  

Det er plasshensyn som gjør at Justismuseet kun tar inn den delen om tyskerjentene 

som den er, og utelater delen som tar for seg Hydros krigshistorie. “Vi har finmålt på 

plassen,” sier hun, “Og det går ikke.”  
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Lex Nygaardsvold – og ulikhet for loven på bakgrunn av kjønn 

Eva Furseth nevner at en annen ting som hun gjerne skulle ha hatt med i denne utstillingen, er 

noe om “Lex Nygaardsvold”, den såkalte bigamiloven. Kort fortalt var dette en lov som 

eksilregjeringen Nygaarsvold enstemmig valgte å innføre for menn som var i tjeneste utenfor 

Norge under krigen. Loven tillot menn som bodde i Storbritannia og USA under krigen å gifte 

seg på nytt uten at deres forrige ekteskap hadde blitt formelt oppløst. I noen tilfeller uten at 

deres ektefeller i Norge hadde fått beskjed om at ekteskapet var oppløst (Harbo 2015).  

Det er forsket veldig lite på denne historien, sier Furseth, men noe materiale 

foreligger. Justismuseets mandat gjør det interessant å formidle kunnskap også om denne 

delen av krigshistorien setter reaksjonene mot tyskerjentene inn i et større perspektiv, mener 

hun, og det ville være interessant å ha med i utstillingen om historien til tyskerjentene på 

Justismuseet i lys av det.  

Utstillingen på Vemork viste at Hydros toppledere unngikk straff for samarbeid med 

okkupasjonsmakten, som ifølge loven gikk inn under det som kalles økonomisk landssvik. 

Personer som tok arbeid hos okkupasjonsmakten ble heller ikke straffet. I Trondheim lå 

Værnes flyplass. Den tyske invasjonsstyrken klarte i utgangspunktet ikke å komme seg helt 

opp til Nord-Norge med fly fordi de tunge bombeflyene, som måtte ned og tanke opp, ikke 

kunne mellomlande på Værnes. Grunnen var for svak. En av de første tingene tyskerne ba om 

i Norge var derfor at flyplassen skulle bli utbedret. Allerede neste dag dukket det opp to tusen 

mann som satte i gang med å utbedre flystripen. Vanlige folk trengte lønnet arbeid, etter de 

harde trettiårene. Etter krigen ble ingen straffet for å ta lønnet arbeid i tysk tjeneste.   

Men disse arbeiderne var så effektive at de fullførte oppdraget på kortere tid enn de 

den tyske okkupasjonsmakten hadde estimert. Hadde disse trønderne bare vært litt tregere, så 

hadde kanskje historien sett annerledes ut, sier Fruseth. Det var bare en av arbeiderne som ble 

straffet, men det var for et passivt medlemsskap i NS.  

Furseth forteller også om en annen gruppe med relevans til behandlingen av 

tyskerjentene etter krigen: menn som innledet forhold til kvinner i tysk tjeneste. Det var jo 

ikke bare menn som kom hit, sier Furseth, Det kom også kvinner. Men om kvinner i tysk 

tjeneste giftet seg med norske menn, ble ikke mennene straffet for det på samme måte som 

kvinnene ble det. Kvinnene ble i stedet belønnet med norsk statsborgerskap. “Hvorfor skal en 

norsk mann kunne gifte seg med en tysk kvinne, men en norsk kvinne ikke gifte seg med en 

tysk mann? Her snakker vi ulikhet for loven, påpeker Furseth.  Dersom plassen hadde tillatt 

det ville Furseth gjerne ha presentert denne historien på Justismuseet.  
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OPPSUMMERING 

Refleksjoner omkring et vanskelig tema 

Synet både på kvinner, kvinners seksualitet og kvinner i krig har forandret seg i Norge siden 

andre verdenskrig. Med #Meetoo-kampanjen som kom i 2018, utdelingen av Nobels Fredspris 

2018 til Denis Mukwege og Nadia Murad, og i en norsk kontekst statsminister Erna Solbergs 

unnskyldning til tyskerjentene på vegne av den norske stat i oktober 2018, kan man trygt si at 

samtidens offentlige debatt om synet på kvinnene er i forandring. 

I forhold til vanskelige eller uønskede tema har journalister tradisjonelt hatt en tydelig 

og viktig rolle. Torill Svaar, som jobbet med de såkalte krigsbrudenes situasjon allerede på 

1980-tallet var et pionerarbeid i forhold til å vise til den livslange straffen som disse kvinnene 

og deres familie fikk oppleve. De færreste av kvinnene levde lenge nok til å få oppleve Erna 

Solbergs unnskyldning. Helle Aarnes har bidratt stekt til at mange har fått et mer nyansert syn 

på tyskerjentene og myndighetenes behandling av dem, i vår samtid. Også i dag jobber 

forfattere, journalister og dokumentarskapere med temaet: Filmskaper Lena-Christin Kalle 

jobber, i samarbeid med Elisabeth Kleppe, med en dokumentar om tyskerjentene i Norge. 

Kalle har holdt på med prosjektet i over ti år. I en artikkel i Rushprint 15. februar i år betegner 

hun straffen mot tyskerjentene er «den verste forfølgelsen av norske kvinner i moderne tid» 

(Rushprint 15.02.19). Arkivene er åpnet opp for forskere og historikere, og da 

statsministerens unnskyldning kom fulgte det forskningsmidler med. 

I katalogen til 1814 Revisited. The Past is Present skrev Rikke Kommisar følgende: 

Som kurator for utstillingen ligger mitt eget samfunnsengasjement til grunn for arbeidet med 

utstillingen. Målet har vært å skape et alternativt refleksjonsrom, der vi supplerer mediene og 

historiefortellerne i grunnlovsåret. Et grunnlovsjubileum gir anledning til å fordype seg i 

forholdet mellom fortid og samtid. Vi kan se etter hendelser fra begynnelsen av 1800tallet 

som fremdeles preger våre liv, og vi kan lese historien på nytt. Kan det tenkes at andre 

versjoner eller vinklinger bør fram? 

 

Eva Furseth ved Justismuseet knytter også temaet an til både historie og nåtid. Det denne 

saken viser, er at samme hva som skjer må man holde hodet kaldt og følge Norges lover når 

man skal dømme folk, sier hun. Står det ikke i Norges lover, så kan man ikke dømme folk. Da 

må man i såfall ta lærdom av det og skrive loven på nytt. Men da kan man ikke gi den 
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tilbakevirkende kraft, det er ikke sånn det fungerer. Og så er det noe med at hvis man, som en 

rettsstat gjør alt riktig, så har man noe som samfunnet vil være stolt av . Mens behandlingen 

av tyskerjentene, det var skammelig. Og det er veldig synd at man skal gjøre noe som man må 

skamme seg over senere, som et land. For man skal ikke gå rundt og skamme seg.  

Det er det jeg ofte tenker på med Breivik-rettssaken. For den var jo veldig frustrerende 

- den var jo så ordentlig, og mange syntes jo at man behandlet han altfor fint, og klaget over at 

vi “måtte høre på alt det tullet hans” osv. Men, det som skjedde var at alt gikk etter lov- og 

rette-bokstaven, og da har man ingenting å skamme seg over. Man hadde en verdig rettssak, 

og gjorde ingen ting feil. Vi mistet ikke hodet selv om noen gjorde noe som var ondt. Vi var 

et ordentlig og godt og humant samfunn likevel, som ga en reaksjon. Og det er sånt man kan 

være stolt av.  

Jeg synes at det er veldig viktig å tenke på at en nasjon eller et samfunn kan være stolt 

av sine handlinger. Det er ganske viktig hvordan man håndterer vanskelige situasjoner. Som 

akkurat nå, når det er interessant å se på situasjonen med IS, disse IS-damene. Det er veldig 

interessant, for der skal vi ikke gjøre noen feil. For da får vi noe å skamme oss over. Igjen. Og 

det har jeg ikke lyst til å være med på.  

For meg det derfor det er så viktig med historie: at vi lærer av historien. Man kan ikke 

sammenligne tyskerjentene med IS-kvinnene i det hele tatt, men man må jo se på 

rettsprinsippet her. Og lovene. Barna er jo tross alt uskyldige. Det skal være likhet for loven. 

Det er akkurat samme situasjon, samme prinsipp som blir prøvd ut mot rettsstaten. Jeg sier 

ikke at det er enkelt. Det er ganske skummelt.  

 

Det som er så problematisk med utstillinger, det er at de sier nesten ingen ting, sier Eva 

Furseth. Du får nesten ikke plass til tekst. Så du må ha bilder, og du må sette inn gjenstander. 

Men gjenstander er jo gull verdt, da! Vi eier jo den saksen som er med i utstillingen på NIA, i 

monteren. Så den har alltid stått utstilt hos oss. Og vi har alltid tatt opp det temaet når vi har 

en utstilling.  

Vi bruker den mye i undervisning. Og den utstillingen, den har vi alltid, i mange år, 

sikkert ti år, har vi hatt den saksen utstilt. Vi har snakket om tyskerjentene lenge ved 

Justismuseet, og også om at de ikke hadde hjemmel i loven til de tiltakene som ble gjort fra 

myndighetenes side. Saksen er et veldig godt utgangspunkt for å snakke om hva de hadde lov 

og hjemmel til, og ikke minst temaet privatrettslig justis. Det er en liten saks, en barnesaks. 
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Men det gjør den desto mer kraftfull, for den viser at den handlingen den var involvert i ikke 

var planlagt – det skjedde spontant. Og da har vi med en gang en historie å fortelle. 

 

Hvorfor historie og narrativer er viktige på museum 

Jeg tenker …, sa Anne Herresthal, og stoppet helt opp en liten stund, under den samtalen jeg 

hadde med henne på hennes veranda en vårdag i april. Så fant hun tråden igjen. Jeg tenker at 

nå er vi midt oppe i historien med IS-mødrene og barna deres. Hva slags historie blir det å 

fortelle på museum om noen år? Hva skjer? Hvilke land gjør hva? For det er likhetspunkter 

med det som var tilfellet med tyskerjentene: Noen forbarmet seg over dem, og noen skjøt 

dem. Jeg tenker på Frankrike, hvor man skjøt tyskerjenter. Meningene om IS-kvinnene og hva 

man skal gjøre i forhold til dem er et stort diskusjonstema i mange land. Hvert land håndterer 

denne typen problemstillinger på forskjellige måter. Tenk på de landene hvor en som er 

voldtatt i krig ikke er akseptert i samfunnet. Hvilke historier fortelles der om tjue år? Hvor 

lang tid går det før vi kan snakke om eller lage utstillinger om IS? Historien om tyskerjentene/ 

tyskerbarna og Is-kvinnene og deres barn er forskjellige, men kan også sammelignes. Er barn 

ansvarlige for foreldrenes valg – og skal de straffes for en ideologi de selv ikke har tatt 

standpunkt til? De er jo uskyldige ofre.  

Man vet ikke noe eksakt antall på hvor mange barn det er, som egentlig er norske. Og i 

hvilken grad er de norske? Det er en interessant sammenligning, i forhold til temaet 

tyskerjenter: hva skjer i fremtiden med den problemstillingen vi står oppe i i dag? Jeg ønsket å 

kaste den ballen videre, også, da jeg inviterte museer til å ta imot vår utstilling og sette den 

opp nye steder i Norge. 

Og så er det interessant hvordan man, på museum, kan gjøre et historisk tema relevant 

i dag. For det hadde ikke vært så veldig interessant å lage denne utstillingen hvis vi ikke 

kunne snakke om forbudt kjærlighet i dag. Og måten man oppfører seg overfor kvinner i krig, 

og i verden generelt. Og så er det noe med at et historisk tema må ha noe forankring i nåtiden. 

Ellers blir det bare historisk. Og det tenker jeg at akkurat tyskerjentene er et godt eksempel 

på. Det så vi kanskje ikke før vi var godt i gang.  

Jo mer vi jobbet med tekst og holdt på, jo mer så vi muligheten til at dette er jo et 

fantastisk tema for ungdom. Temaet tyskerjenter er på en måte historisk, men likevel aktuelt i 

forhold til kvinner og krig i dag. Og temaet forbudt kjærlighet viste seg å i høyeste grad å 

være aktuelt for mange unge i Norge. Det er derfor det er så viktig å at det er åpenhet rundt 

det, og at man kan snakke om det.  
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Museers makt, verdier og posisjon 

I Kulturrådets søknadsportal på nett, til museumsprogrammet Samfunnsrolle, makt og ansvar, 

er følgende formulering en del av informasjonen om hvordan museene kan søke om midler: 

“Kulturrådet ønsker prosjekter som diskuterer museenes status og praksiser knyttet til 

makt/verdier/posisjon. Museene er unike arenaer og møteplasser. De har ansvar for å 

inkludere ulike kulturuttrykk og temaer, og for utvikling av tilhørighet og sosialt fellesskap. 

Som sentrale fortolkere av fortiden er museene også betydelige bidragsytere i formingen av 

holdninger og verdier i samfunnet. Kulturrådet ønsker prosjekter som diskuterer hvordan 

museene forvalter dette ansvaret.” 

 Per B. Rekdal problematiserer i en artikkel om BRUDD at det ikke automatisk ligger 

noen kvalitetsgaranti i provoserende kunst, eller i sterke meninger, eller, som han formulerer 

det: i «en institusjonalisert revolusjon». Heller ikke for museene ligger det noen 

kvalitetsgaranti i en vanskelig problemstilling, i et provoserende utgangspunkt, eller i ønsket 

om å åpne øynene for en glemt sak, sier han (Rekdal 2006). 

Og om museene tar tak i dagsatuelle og problematiske temaer, bør de ta høyde for at 

det kan og vil komme reaksjoner.  Og at de vil kunne måtte stå for sine meninger eller 

undervisningsopplegg. I Museumsnytt nr. 4 2018 tok Andre Larsen Avelin opp nettopp denne 

problemstillingen, gjennom saken ved 22. Julisenteret, der daværende justisminister Sylvi 

Listhaug kritiserte bruken av hennes Facebookstatus i undervisningen omkring 22. juli. 

Avelin kritiserer at Senteret trakk tilbake bruken av det hun hadde publisert, og mener det er 

viktig å stå for sine valg, under overskriften «Forvent motstand». Hendelsen tydeliggjør 

behovet for en videre diskusjon om den nye samfunnsrollen som for tiden prøves av flere 

institusjoner med viktige formidlingsoppdrag, herunder en rekke museer, sier han. I dette 

ligger at museene skal ha styrke til å stå opp for bestemte verdier i samfunnsdebatten. Det 

rommer også mulighet for konflikter med personer høyt oppe i makthierarkiet. «Sylvi 

Listhaugs angrep på formidlingen ved 22. julisenteret er en påminnelse om at en ny 

virkelighet venter for museer som inntar en mer aktiv samfunnsrolle.» (Avelin 2018). 

 

Hvordan definere makt i relasjon til museer?  

I en artikkel i SOCIUS nr 4 2016 sier sosiologen Fredrik Engelstad at makt “er en åpenbar del 

av samfunnslivet, til stede mer eller mindre tydelig i nesten alle sosiale relasjoner. Likevel er 

det ingen tydelig enighet om hva makt egentlig er.” [---] Det har sammenheng med at makt til 



 

50 
 

dels er vanskelig å måle; å beskrive maktforskjeller er mye vanskeligere enn f.eks. å registrere 

forskjeller i inntekt eller formue. Derfor kreves det teoretisk refleksjon for å beskrive og forstå 

maktforhold.”, sier Engelstad, og viser til Max Webers definisjon av makt: «Makt betyr 

enhver sjanse til å gjennomføre sin vilje innenfor en sosial relasjon, også på tross av motstand, 

uansett hva denne sjansen beror på» (Weber 1972:28).  I Webers forståelse inngår det altså tre 

nødvendige elementer: (i) Makt forutsetter en vilje, eller med andre ord hensikt og interesse, 

hos den som utøver den. (ii) Makt spilles ut i en relasjon mellom to eller flere aktører.” 

(Engelstad 2016). 

Et museum har definisjonsmakt over både fortid og nåtid, men hvordan denne makten 

oppfattes er avhengig av hvordan man definerer hva et museum er, og ikke minst av hvilken 

samfunnsrolle det tillegges. Ofte florere mange ulike forestillinger både om hva et museum er, 

og skal symbolisere eller representere. Et godt eksempel på ulike definisjoner er debatten 

mellom arkitekt Klaus Schuwerk, som har tegnet det nye Nasjonalmuseet i Oslo, og 

nåværende direktør for samme museum, Karin Hindsbo. Begge argumentere for sine syn ved 

å definere hva et museum er: “Et museum er et sted for kollektivt minne hvor en nasjon 

reflekterer over dens verdier og over hva nasjonen har oppnådd. Bare et samfunn som har en 

fortid, har også en fremtid,” skriver Schuwerk. Hindsbo sier, på sin side, at: “Vår visjon er å [-

--] skape nye dagsordener der kultur spiller en vesentlig rolle i samfunnet. Et museum er et 

sted for kunnskap, kritisk tenkning og kreativitet.”  Hun sier også at Nasjonalmuseet skal 

være “et kompetanse- og læringssenter.” (Karin Hindsbo, DN 27.02.19).  

En museumsutstilling er, i vår kollektive bevissthet, mer enn en tekst eller et 

debattinnlegg, det er en bekreftelse, det ligger en anerkjennelse i at en gjenstand, et tema eller 

et narrativ representeres på museum. Museenes rolle i vår kultur er å bekrefte det bestående, 

men også å være et sted der endringer kan finne sted. De to ståstedene til arkitekt og direktør 

er bare ett av mange eksepler på at vi har mange parallelle fortellinger og forestillinger om 

hva et museum er og hva det skal være. 

 

Museet – agent for endring eller bevarer? 

Så hvilken rolle kan man se for seg at norske museer kan ha? Og hvilken rolle forventes de å 

ha i forbindelse med «storytellingen» om tyskerjentene, i søken etter “en utvidet 

historieframstilling”? Museenes roller og funksjoner samles under de fire begrepene 

forvaltning, forskning, formidling og fornying i stortingsmeldingen Framtidas museum, 

skriver Ole Marius Hylland. Han beskriver museenes ulike roller slik i sin artikkel: “I sum 
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skal [---] museene, slik den offisielle museumspolitikken beskriver dem og museumsreformen 

forutsetter, forvalte fortid, skape kunnskap, og formidle opplevelse, skapende innsikt og 

kritisk refleksjon. Rollene til museene beskrives her som en megler; en fortolker og formidler 

mellom fortid, publikum og kunnskap. Det er sentrale spørsmål og utfordringer knyttet til alle 

disse tre størrelsene.” (Hylland 2017) Med henvisning til den britiske museumsdirektøren 

David Flemming refererer Hylland til begrepet kulturell autoritet. Ifølge Hylland kan 

begrepet være nyttig for den videre tenkningen om museenes samfunnsrolle. Flemming 

hevder at vi bør redefinere museenes tradisjonelle roller, og vise den sosiale og pedagogiske 

verdien i museene tydeligere enn tidligere: “We have begun to make use of the cultural 

authority which ordinary people perceive us to have. So, we truly unlock the value invested in 

our collections, and thus we finally identify why they are worth having in the first place.” I 

dette ligger det at museene må anerkjenne og bruke sin kulturelle autoritet på en konstruktiv 

måte. 

 

Innen ulike teorier om ledelse finner man på norsk ofte begrepet endringsagent brukt om 

enkeltpersoner, grupper av mennesker eller organisasjoner som personifiserer eller er 

drivkraften ved endringer.4 Kan museer dermed også være endringsagenter? 

I forskning og litteratur som tar for seg museenes rolle i samfunn i endring vektlegges 

museenes rolle som pådrivere for forandringer, så vel som bevaring, av kultur. Museene er i 

sin essens er moderne institusjoner, bygget for å vare, sierer Gruia Bădescu. Sammen med 

arkiver bevarer de minner, kroppsliggjort gjennom gjenstander, fra en gitt kultur. Museene har 

en tyngde nettopp i deres søken mot å bevare. Museene er derfor i sitt vesen steder for 

konservering, med de trenger ikke nødvendigvis av den grunn å være konservative 

institusjoner. Tvert imot danner noen ganger museene fortroppen innen kulturell innovasjon, 

som bidrar til å endre snarere enn å henge med i en stadig skiftende verden. 

 

Paul Connerton spør i innledningen til sin bok How societies remember: Hvordan bevares og 

opprettholdes minnet til grupper eller et samfunn? Kontroll over hvilke av et samfunns minner 

som skal videreføres og hvilke som skal forties definerer langt på vei makthierarkiet til 

                                                           
4 Ved å google begrepet kommer det opp litteratur om ledelse og i noen tilfeller sosialt entrepenørskap. Begrepet er i vinden i 
utdanningsinstitusjoner som BI og har også blitt brukt om ledere (så vel som prosjektledere og mellomledere) eller nøkkelpersoner for 

bedrifter som er i utvikling eller endringsprosesser. 
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samfunnet, og blir en del av det kollektivt ubevisste minnet man baserer sin 

virkelighetsoppfattelse på. 

På norsk har vi uttrykket “i manns minne”. Kulturhistorikeren Jan Assmann viser til 

mange ulike studier i muntlig historie, som peker på at tidshorisonten, eller tidsspennet om 

man vil, til det som kalles for det kommunikative minnet, eller hverdagsminnet, ikke varer 

mer enn mellom åtti til (maksimalt) hundre år tilbake i tid. I antikken tok datidens tenkere i 

bruk begrepet saeculum, det maksimale tidsrommet for de som husker en generasjon. Etter 

denne perioden går ofte minner over til å bli noe annet: historie (Assmann 19xx:xx). 

Forandringer i museer kan skje både som en konsekvens av eller til tross for 

samfunnsmessige endringer, hevder Bădescu. De kan være av sosio-politisk art som kriger, 

revolusjoner eller andre typer strukturelle samfunnsendringer. Eller det kan dreie seg om 

kulturelle transformasjoner, endringer i oppfattelser, som kan medføre et paradigmeskifte. 

Men der noen museer omfavner endringene holder andre fast ved det gamle. Endringer i 

museers praksis, nye måter å skape utstillinger i relasjon til representasjonen av samfunn kan 

også være i endring (Bădescu et al 2018: 1-3) 

Connerton hevder at vår erfaring med fortiden avhenger i stor grad av vår kunnskap 

om fortiden. Vi vil oppleve vår samtid på ulike måter i relasjon til de ulike oppfatningene av 

fortiden vi til enhver tid knytter til nåtiden (Connerton 1989:2). Min påstand i relasjon til dette 

temaet ved norske museer og kunstinstitusjoner er at kuratorer som Gudrun Lurås, Anne 

Herresthal, Eva furseth, Gudrun Eidsvik og Rikke Kommisar – og kunstnere som Lars 

Ramberg - opptrer som nettopp agenter for endring. De er derfor essensielle nøkkelpersoner 

ved byggingen av nye nasjonale narrativer. Narrativer som søker å belyse historien om andre 

verdenskrig med stadig nye fortellinger om fortiden.  

 

Som er fortellinger om hvem vi er. Nå. Og i fremtiden.  
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http://www.akershuskunstsenter.no/2014/06/17/fullt-hus-for-a-hore-pa-debatt-om-tyskerjentene/ , lesedato 

14.04.19 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/kultur/grunnlovsjubileet/arrangementer/?article_id=202120, lesedato 

10.03.19 
https://www.akershus.no/file/02e80b8aaa7f04f2185c68f39b24b19b/Grunnlovsjubileet%20brosjyre%202014.pdf, 

lesedato 10.03.19 

https://dkstroms.no/produksjon/42578, lesedato 13.04.19 

Forelsket og foraktet. Norske kvinner - tyske soldater. Oslo Bymuseum okt-april 2013: 
https://www.kulturradet.no/documents/10157/19948ec8-25c9-4f18-a60d-a5ee370b3cf4 , lesedato 01.04.19 
https://www.aftenposten.no/kultur/i/BJAPw/Leserinnlegg-ble-museumsutstilling, lesedato 10.04.19 
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/WvqLL/Fortsatt-et-tabu, lesedato 10.04.19 
https://www.detnorsketeatret.no/artiklar/debatt-om-krigen/, lesedato 10.04.19 
http://www.eidsvoll-forsvarsforening.no/2017.aspx, lesedato 10.04.19 
I seng med fienden. Norsk Luftfartsmuseum, Bodø: 
https://www.luftfartsmuseum.no/aktivitetskalender/i-seng-med-fienden, lesedato 04.04.19 
https://www.luftfartsmuseum.no/aktivitetskalender, lesedato 04.04.19 
https://mia.no/ullensaker/tyskerjentene, lesedato 01.04.19 
https://nia.no/event/i-seng-med-fienden/, lesedato, lesedato 10.10.19 
https://kvinnemuseet.no/nettverk 
https://mia.no/ullensaker/tyskerjentene, lesedato 01.04.19 

https://www.studioramberg.net/#/fremdgehen/ , lesedato 10.03.19 

https://www.tekniskmuseum.no/grossraum, lesedato 05.04.19 
https://www.tekniskmuseum.no/besok-oss/helgeprogram/1334-utstillingsapning-grossraum-16-februar, lesedato 

05.04.19 
https://www.tekniskmuseum.no/forskning/organisasjon-todt-i-norge , lesedato 25.03.19 
https://www.tekniskmuseum.no/museet/filbibliotek?task=callelement&format=raw&item_id=363&element=f85

c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args[0]=c8dff1313736ad3afc9bdeca760d7f24, 

lesedato 20.12.19 
http://new.stmu.no/Skoletilbud?skoletilbud=15, lesedato 01.04.19  

https://www.nrk.no/telemark/statsministeren-sier-unnskyld-til-tyskerjentene-1.14250555
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20182019/id2620206/
https://www.nrk.no/dokumentar/6.oktober...krigsbrudenes-historie-i-brennpunkt-1.909162
https://rushprint.no/2019/02/den-verste-forfolgelsen-av-norske-kvinner-i-moderne-tid/
https://tv.nrk.no/program/FTRO00002886/krigsbrudene
https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/1999/FFAD12007699
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201505/NNFA56051115
https://tv.nrk.no/serie/en-sterk-historie/sesong/1/episode/8
https://www.nrk.no/video/PS*211484
https://www.youtube.com/watch?v=opO4bvzYtTU
https://www.youtube.com/watch?v=yh3O15E_c3s
http://www.akershuskunstsenter.no/2014/06/17/debatt-om-tyskerjentene-i-klassekampen/
http://www.akershuskunstsenter.no/2014/06/17/fullt-hus-for-a-hore-pa-debatt-om-tyskerjentene/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/kultur/grunnlovsjubileet/arrangementer/?article_id=202120
https://www.akershus.no/file/02e80b8aaa7f04f2185c68f39b24b19b/Grunnlovsjubileet%20brosjyre%202014.pdf
https://dkstroms.no/produksjon/42578
https://www.kulturradet.no/documents/10157/19948ec8-25c9-4f18-a60d-a5ee370b3cf4
https://www.aftenposten.no/kultur/i/BJAPw/Leserinnlegg-ble-museumsutstilling
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/WvqLL/Fortsatt-et-tabu
https://www.detnorsketeatret.no/artiklar/debatt-om-krigen/
http://www.eidsvoll-forsvarsforening.no/2017.aspx
https://www.luftfartsmuseum.no/aktivitetskalender/i-seng-med-fienden
https://www.luftfartsmuseum.no/aktivitetskalender
https://mia.no/ullensaker/tyskerjentene
https://nia.no/event/i-seng-med-fienden/
https://kvinnemuseet.no/nettverk
https://mia.no/ullensaker/tyskerjentene
https://www.studioramberg.net/#/fremdgehen/
https://www.tekniskmuseum.no/grossraum
https://www.tekniskmuseum.no/besok-oss/helgeprogram/1334-utstillingsapning-grossraum-16-februar
https://www.tekniskmuseum.no/forskning/organisasjon-todt-i-norge
https://www.tekniskmuseum.no/museet/filbibliotek?task=callelement&format=raw&item_id=363&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args%5b0%5d=c8dff1313736ad3afc9bdeca760d7f24
https://www.tekniskmuseum.no/museet/filbibliotek?task=callelement&format=raw&item_id=363&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args%5b0%5d=c8dff1313736ad3afc9bdeca760d7f24
http://new.stmu.no/Skoletilbud?skoletilbud=15
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BILLEDVEDLEGG 1 – Bymuseet/ Oslo Museum 
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BILLEDVEDLEGG 2 – Fotos fra utstillingen på NIA/ Vemork 

 

 
   Gunhild Lurås 

 

 
    Fra avdelingen med tyskerjentene 
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     Filmavisen fra 1945 

 

 
     Dokumentasjon av Hydros krigshistorie 
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Lyddusj – med tekst av Helle Aarnes      Bombefragment fra Herøya 

 

 

 

 

 

 

Alle fotos (med unntak av foto nr 5): Kathleen A. Morley 

Foto nr 5: Camilla Frøland Sramek 
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TEKSTVEDLEGG 1 - Statsministerens unnskyldning til tyskerjentene 

 
Kjære alle sammen, Det er 70 år siden menneskerettighetserklæringen ble vedtatt. Og snart er det 75 år 

siden avslutningen av andre verdenskrig. Dette gir oss mulighet til å se bakover og reflektere over vår 

egen historie og egne erfaringer. Og det er en anledning til å se på vår egen samtid. Derfor har vi 

invitert dere for å rette blikket særskilt på kvinners rolle og sårbarhet i krig og konflikt. I 2020 

markerer vi at det er 75 år siden avslutningen av andre verdenskrig. Vi vant vår frihet. Demokratiet. 

De verdier og prinsipper vi setter så høyt. Som så mange kjempet for, og gjorde store offer for. 

Endelig var årene med okkupasjon, vold og drap over. Det er mulig å ane stemningen som rådet etter 

frigjøringen.Gleden var enorm. Men mange bar på sorg og sinne etter krigens lidelser. Grusomhetene 

og de enorme menneskelige lidelsene under de to verdenskrigene førte til at flere land så behovet for et 

sett universelle menneskerettigheter. 10. desember 1948 vedtok FN de universelle 

menneskerettighetene i Paris. Menneskerettighetserklæringen innledes slik: «Da anerkjennelsen av 

iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er 

grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden.» Nettopp disse verdiene, om like og uavhendelige 

rettigheter for alle som siden skulle bli nedfelt i menneskerettighetserklæringen, ble satt på prøve i 

frihetstiden rett etter krigen. Hvordan behandlet vi fienden vi overvant? Hvordan behandlet vi de som 

svek sitt land? Og – hvordan behandlet vi de kvinnene som hadde forhold til fienden i vårt okkuperte 

land? Freden kom ikke til alle 8. mai 1945. 

 

I tiden etter at Norge igjen ble fritt, ble mange norske jenter og kvinner som hadde eller ble anklagd 

for å ha forhold til tyske soldater, utsatt for en uverdig behandling. Datidens kjønnsrollemønster stilte 

ulike krav og forventninger til kvinner og menn. Ved frivillig å gi seg til fienden var det mange som 

mente at de ga bort noe som ikke bare var deres eget, men en del av nasjonen – og dermed sviktet sitt 

eget land. I en krigssituasjon ble det reagert på at noen inngikk nære relasjoner med fienden. Slik disse 

jentene og kvinnene gjorde. Vi mangler fortsatt mye kunnskap, men vi vet at de var en svært uensartet 

gruppe. For mange var det en ungdommelig forelskelse. For noen en livslang kjærlighet til en som var 

fiendens soldat. Eller en tankeløs flørt som satte spor for resten av livet. Behandlingen de fikk har vært 

en stor belastning for den enkelte. Splittet søster og bror. Foreldre og datter. Merket familier. I 

generasjoner. Barna har båret byrden av dommen over mor. Skam og fortielse har vært en del av 

prisen. Folkesnakk og utstøtelse likeså. 

 

Vi har sett på ny på hvordan myndighetene levde opp til sine forpliktelser som rettsstat. Vår 

konklusjon er at norske myndigheter brøt med rettsstatens grunnprinsipp om at ingen borger skal 

straffes uten dom eller dømmes uten lov. Kvinner og jenter ble arrestert og internert. Fra våren 1945 

ble mange tusen kvinner arrestert som tyskerjenter. Mange satt internert i flere måneder uten hjemmel 

i lov eller forskrift. I august 1945 endret myndighetene statsborgerloven slik at de hadde anledning til 

å utvise kvinner som hadde giftet seg med tyske menn etter 9. april 1940. I strid med Grunnloven ble 

denne ekteskapsanordningen gitt tilbakevirkende kraft. 

 

Behandlingen disse kvinnene fikk står seg ikke når man holder det opp mot de grunnleggende 

prinsippene vi har for en rettsstat. Med dette grunnlaget vil jeg i dag, på vegne av regjeringen, si 

unnskyld for måten norske myndigheter gikk frem på og behandlet jenter og kvinner som hadde en 

relasjon til tyske soldater under 2. verdenskrig. Det har tatt lang tid for denne unnskyldningen å 

komme på plass. Det er derfor grunn til å takke de som har bragt frem kunnskap om denne gruppen: 

enkeltpersoner som har orket å snakke, journalister, forfattere, politikere og forskere. Men aller mest 

de som har delt sine egne historier: kvinnene det gjaldt og deres barn. Tusen takk for at dere har vist at 

også Norge ikke fulgte det en rettsstat bør gjøre. 

 
Statsminister Erna Solbergs tale: Offisiell unnskyldning til «tyskerjentene» 

Statsministerens innlegg på regjeringens arrangement om menneskerettighetserklæringen, som var 70 år i 2018. 

Arrangementet ble holdt i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45, 17. oktober 2018. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisiell-unnskyldning-til-tyskerjentene/id2616004/ 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tale-kjonn-og-menneskerettigheter-gjennom-70-ar/id2616005 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisiell-unnskyldning-til-tyskerjentene/id2616004/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tale-kjonn-og-menneskerettigheter-gjennom-70-ar/id2616005
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TEKSTVEDLEGG 2 – Anne Herresthals tale 

Forelsket og foraktet. Norske kvinner – tyske menn på Ullensaker museum 

 
Utstillingen dere åpner på Ullensaker museum i dag gir et innblikk i en side ved krigshistorien som 

museer sjelden formidler.   

  

Gjennom jubileer, historieskriving og filmer har krigsheltene fått sin velfortjente heder. Nyere 

forskning har allikevel pekt på at det er flere historier som burde fortelles om krigen.   

  

Rettsoppgjøret etter krigen har vært omstridt, og det kommer stadig nye bøker om emnet. Mindre 

belyst er straffereaksjonene som foregikk utenfor rettssystemet: de fysiske overgrep, folkelig hets og 

fordømmelse. Dette rammet særlig NS-barn, barn med tyske fedre og norske kvinner som hadde et 

kjærlighetsforhold til tyske soldater. 

  

Utstillingen ”Forelsket og foraktet. Norske kvinner-tyske soldater” handler om den sistnevnte 

gruppen. Etter krigen var offentligheten preget av moralsk og politisk fordømmelse av de såkalte 

”tyskerjentene”. Folk så på deres valg som et nasjonalt svik, noe som utløste hat, aggresjon og sterke 

hevnaksjoner. Dette har preget både kvinnene selv, deres familier og etterkommere i lang tid… og 

mange vegrer seg for snakke om sin historie. 

  

Med denne utstillingen ønsket Bymuseet, som er en del av Oslo Museum, å vise en annen side av 

krigshistorien - og utfordre publikum til refleksjon og ettertanke rundt et vanskelig tema. 

  

Hvilke historier fortelles, og hvilke forties både i samfunnet generelt og i våre private liv? Hvorfor er 

det slik…og er det historier som ikke bør fortelles? Og det vanskeligste av alt…. hvorfor skal 

etterkommere i flere generasjoner lide over familiemedlemmers valg under krigen? Og hvor lenge 

varer denne straffen? 

  

Norsk kulturråds prosjekt kalt ”Brudd” utfordrer museene til å fortelle de ubehagelige, tabubelagte og 

marginale historiene. I dette samarbeidet fikk vi som arbeidet med tyskerjentene inspirasjon og støtte. 

  

Når man lager utstilling om et kontroversielt tema må man trø varsomt og alltid vurdere hvor grensen 

går for hva som tas med eller ikke. Vi har prøvd å veie våre ord på gullvekt, og uendelig mange ganger 

har vi endret tekster, skrevet om og diskutert. For det er ikke så lett å ta i de vanskelige temaene. 

  

Vi har rådført oss med fagpersoner og institusjoner. Riksarkivet og Norges hjemmefrontmuseum har 

bidratt med materiale, og bibliotek og arkiv over hele landet har blitt kontaktet for å finne billedstoff. 

Alle bilder har blitt grundig vurdert i forhold til personvern og etiske regler. 

  

Vi håper at dere som kommer til utstillingen forstår hvilken oppgave vi i prosjektet har prøvd å 

forvalte… og at vi har gjort alt for ikke å støte eller krenke noen på nytt. 

  

Uten å ta stilling har vi ønsket å gi et nyansert bilde av krigstiden, menneskene som opplevde den og 

tyskerjentene som forelsket seg i fienden.  Det er dere som besøker utstillingen som blir konfrontert 

med egne holdninger, opplevelse og reaksjoner. Vi stiller dere noen utfordrende spørsmål, og enhver 

må gå i seg selv. 

  

I utstillingen vil dere finne korte, informative tekster og bilder dere kanskje aldri har sett før. 

  

Hovedmålgruppen med utstillingen var ungdom og voksne. For å levendegjøre historien laget vi et 

forlatt pikeværelse, et forhørsrom og en danseplatting som jeg ser er gjort så fint og på samme måte 

her i Ullensaker. 



 

63 
 

  

Mange skoleklasser har brukt utstillingen i undervisning gjennom den kulturelle skolesekken. I dagens 

flerkulturelle samfunn er forbudt kjærlighet på tvers av etnisitet, religion og legning et svært aktuelt 

tema.  Det har blitt mange interessante diskusjoner om det på Bymuseet, og dere vil sikkert få oppleve 

det samme. 

  

Temaene i utstillingen er: Krigen kommer, Hvem var tyskerjentene? Straff som fortjent? Flere arisk 

barn, Hva skrev avisene? Hva er det med kvinner og krig? Kjærlighetens pris. 

Noen av temaene er jo like aktuelle i dag . 

  

Når generasjonen som har opplevd krigen blir gamle og tidsvitnene forsvinner… oppdager vi at det er 

for sent å få dem til å fortelle. … 

Vi prøvde via media, historiske arkiv og sykehjem…men det var ikke lett å få informanter, for temaet 

er fremdeles tabubelagt. 

  

De tre historiene dere finner i utstillingen kom til oss i tillit gjennom bekjentskap og slektskap, og det 

er vi veldig takknemlige for. Det er de personlige historier som vekker følelser og engasjement i oss 

og gir oss en dypere forståelse av krigens skjebne. 

  

Historien om Grete finner dere i bokform kalt ”Bruddstykker fra et liv”. Av slektninger i Norge fikk vi 

låne brev Grete skrev til sin søster, noen fotografier og en 7 sans. Grete representerer de kvinnene som 

fikk en ulykkelig skjebne fordi de havnet i sovjetisk sone/DDR og ikke bare mistet sitt Norske 

statsborgerskap men også friheten til å kunne reise. 

  

Den andre historien er en 8 minutter lang digital historie om min svigermor Bjørg fra Narvik som 

forelsket seg i militærmusikeren Heinz Herresthal. Historien heter ”Det vanskelige valget” og leses av 

hennes oldebarn Christina. Historien er laget utfra familiens private arkiv og Bjørgs egne brev sendt 

fra Tyskland til sin mor. Etter Bjørgs død fant vi brev som vi ikke visste om. Det var en konflikt 

mellom far og datter som hun aldri snakket om ….allikevel gjemte hun på brevene. Min svigermor 

døde før utstillingen ble satt opp på bymuseet, men hun ville at vi skulle bruke hennes historie. 

  

Allerede i 2010 laget jeg og min kollega Ida Lützhow-Holm en historie om henne kalt ”I svigermors 

sko” fordi jeg arvet de gule skoene hennes fra Tyskland. For meg var det som gå i hennes fotspor da vi 

laget historien, og jeg fikk stor respekt for hennes valg. 

  

Da hun så historien for første gang bare stirret hun inn i skjermen....jeg satt på huk ved siden av….hun 

strøk meg over kinnet mens tårene rant ned over hennes egne. Historien forløste noe i henne, familien 

og alle hun sendte den til…og jeg glemmer det aldri…. 

Jeg tok med meg hennes gule sko i dag og tenkte de kunne få stå under sengen i pikeværelset slik de 

sto på Bymuseet.  

  

I dag er jeg stolt av min svigermor og min familie som lot oss få bruke historien og ikke minst av min 

mann Harald som ble resultatet av kjærlighetsforholdet mellom Bjørg og Heinz under krigen. Uten at 

noen åpner opp og forteller kommer vi ikke videre. Derfor håper vi at denne utstillingen også her i 

Ullensaker kan åpne opp og gjøre tilværelsen lettere for dem som går med bruddstykker i sitt liv som 

de har vanskelig for å snakke om. 

  

Slutthistorien på veggen i utstillingen heter ”Den skjulte familiehistorien” og handler om kvinnen som 

fikk tre barn med en offiser som stakk av for å redde seg selv da freden kom….barnebarnet som har 

skrevet historien avslutter med ordene: ”Det er plagsomt at noe holdes hemmelig - kan man ikke bare 

snakke om det”? … og med de ordene setter jeg sluttstrek…. 

 

Takk for oppmerksomheten og lykke til med utstillingen!! 
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TEKSTVEDLEGG 3 – Historien om de som gikk fri 

Utstillingen “I seng med fienden?” tar opp historien til og behandlingen av tyskerjentene - men et 

annet og viktig grep som tas i bruk i utstillingen er å fortelle den parallelle historien om hvordan noen 

mektige næringslivsledere gikk helt fri. Ingen av disse mektige og ressurssterke mennene ble dømt for 

det mange i ettertid vil betegne som økonomisk landssvik. Bakgrunnsmaterialet til første del av 

utstillingen, om tyskerjentene, er for en stor del hentet fra boken til journalist Helle Aarnes. Som 

bakgrunnsmateriale for del to forteller Lurås at hun fikk lov til å bruke materiale fra forskningsarbeidet 

til historiker og forsker ved NTNU Anette H. Storeide. 

Som jeg har vist i innledningen til denne teksten har forskere, journalister, kunstnere og 

filmskapere har tatt opp en lignende tematikk som utstillingen ved NIA, dvs den uforholdsmessige 

strenge straffen som de norske tyskerjentene opplevde. Dette i sterk kontrast til krigsprofitørene som 

tjente på krigen og som for en stor del gikk fri. Noen av de som tjente gode penger på tysk 

krigsindustri i Norge hadde også grove forbrytelser på samvittigheten, gjennom bruk av krigsfanger og 

tvangsarbeidere ved bedriftene de tjente penger på. Som kilde har jeg her brukt en dokumentarfilm fra 

2010 laget av Erling Borgen i samarbeid med NRK. Se vedlegg 2. 

I filmen «Hakekorsets profitører» fra 2010 presenterer journalist og historiker Erling Borgen 

historiene til seks menn som overlevde en umenneskelig tilværelse som fanger i Norge under andre 

verdenskrig. Mennene som presenteres i filmen kom fra land som Serbia, Montenegro og Ukraina. I 

filmen trekkes det fram fakta som norske historikere i liten grad fokuserte på i årene etter andre 

verdenskrig: 18.000 tvangsarbeidere og slavearbeidere døde i Norge under krigen. Disse fangene 

jobbet for norske bedrifter og institusjoner, som samarbeidet med okkupasjonsmakten. 

    Som i introduksjonen til filmen nevner Borgen landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig: «Så 

startet rettsoppgjøret i Norge. Tusenvis av menige norske NS-medlemmer ble arrestert.» Men i det 

norske landssvikoppgjøret ble ingen i Hydros toppledelse dømt for noe som helst. Andersen sier: «Da 

krigen var slutt hadde Hydro til gode et beløp på to millioner dollar i USA. Amerikanerne nektet å 

overføre disse pengene til Norge på grunn av Hydros samarbeid med de tyske 

okkupasjonsmyndighetene. Det som da skjedde var imidlertid at norske myndigheter gikk god for 

Norsk Hydro. Det ble sendt en erklæring til amerikanerne hvor det sto at Hydro ikke hadde gjort noe 

klanderverdig under krigen.» Ifølge erklæringen var ikke Hydros ledere under etterforskning i Norge. 

Dette stemte imidlertid ikke, de var under etterforskning for landssvik i denne fasen. Men resultatet av 

skrivet var at Hydro ble politisk renvasket, og politiet valgte derfor å legge bort sin etterforskning i lys 

av erklæringen. Heller ikke Sigurd Kloumann, lederen for den andre gruppen som samarbeidet med 

nazistene om produksjon av lettmetall i Norge ble dømt for noe i rettsoppgjøret etter krigen. Saken 

mot ham pågikk i seks år. Kloumann sa at han hadde vært i en tvangssituasjon. Saken ble henlagt av 

riksadvokaten. Oslo-konsortiets menn som hjalp Hydro, I. G. Farben og okkupasjonsmakten tjente 

store summer på sine investeringer under krigen. De ble heller ikke stilt til ansvar for noe etter krigen.  

Av internasjonale rettsoppgjør etter krigen er krigsdomstolen i Nurnberg mest kjent. I 

Nurnberg ble I.G Farbens direktører stilt for retten, og fjorten av selskapets direktører ble dømt for 

medvirkning til folkemord, slaveri, tortur og frihetsberøvelse. Domstolen slo fast at slaveriet hadde 

foregått både i Tyskland såvel som i flere av de okkuperte landene i løpet av krigsårene. Syv av I. G 

Farbens menn hadde arbeidet i Norge under krigen, i tilknytning til magnesiumfabrikken på Herøya. 

To av dem satt i Hydros styre. 

«Mennene som slapp unna var personer fra høyere sosiale lag, med lang fartstid i norsk 

industri og næringsliv. Det er snakk om middelaldrende godt utdannede erfarne menn, som med åpne 

øyne i 1941 går inn i en aksjehandel som skal gjøre norsk Hydro til rustningsprodusent,» sier Anette 

H. Storeide. «Det er påfallende at det ikke får noen konsekvenser for de, men at det fikk konsekvenser 

for de mindre medløperne.» 

 

Tyskerjentene og rettsoppgjøret 

Kontrasten til behandlingen av tyskerjentene er stor. Filmskaper Erling Borgen formulerer det slik: 

«Unge jenter som hadde forelsket seg i tyske soldater ble lynsjet og mobbet.» Det ble etablert en egen 

interneringsleir for noen av de såkalte tyskerjentene, på folkemunne «tyskertøsene», på Hovedøya i 

Oslofjorden. I et utdrag fra Filmavisen i 1945 kan vi høre fortellerstemmen i det gamle filmklippet si, 
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om leiren der tyskerjentene ble internert, at «tiltakene må først og fremst ses som et ledd i kampen mot 

kjønnssykdommene, i det man regner med at ca 75% av jentene her ute er smittefarlige». 

Der hvor det økonomiske landssviket til topplederne i Hydro og Oslo-konsortiet ble dysset 

ned, ble unge piker og kvinners kjærlighetsforhold løftet fram som en form for seksuelt «landssvik». 

Flere tusen kvinner ble arrestert uten lov og dom.  

 

Terje A. Pedersen sier i innledning til sin masteroppgave om tyskerjentene:  

 
Motstanden mot okkupasjonsmakten, både den passive og den aktive, har tradisjonelt fått en svært sentral plass i de 

aller fleste fremstillingene av norsk okkupasjonshistorie. Vi lærer om en nasjon som i all hovedsak står samlet i sin 

motstand mot nazismen. Etter hvert har imidlertid stadig flere forskere studert områder av norsk 

okkupasjonshistorie som har vært fortiet, fortrengt eller tabuisert. Temaene de har tatt opp, inkluderer likvidasjoner 

foretatt av hjemmefronten,1 økonomisk kollaborasjon,2 frontkjempere,3 og ikke minst krigsbarn. Felles for flere av 

disse emnene, er at de kan rokke ved konsensus: bildet av en samlet nasjon med en patriotisk fortid (Pedersen 

2006:1). 

 

Filmen Hakekorsets profitører, av Erling Borgen, handler om krigsprofitørene som gikk fri, og 

forteller også om en utstrakt bruk av tvangsarbeidere og krigsfanger under oppbyggingen av norsk 

industri og infrastruktur som tog og veibygging i Norge. Byggingen ble satt i gang av den tyske 

okkupasjonsmakten, men i samarbeid med norske bedrifter og institusjoner.  

Dokumentarfilemen har fokus på norske bedriftseiere og deres rolle som krigsprofitører. Det 

mørke bakteppet er bruken av krigsfanger og tvangsarbeidere i Norge under andre verdenskrig. I 

filmen blir tre norske historikere intervjuet: forsker ved Norsk Teknisk Museum Ketil Gjølme 

Andersen, professor og forskningsleder ved NTNU Hans Otto Frøland og forsker ved NTNU Anette 

H. Storeide. Flere tidligere tvangsarbeidere og krigsfanger fra Øst-Europa forteller sin historie, og det 

vises arkivmateriale i form av både filmklipp og dokumenter.  

Ketil Gjølme Andersen jobber ved Norsk Teknisk Museum, hvor de har satt opp en 

utstillingen Grossraum - tvangsarbeid i norge under andre verdenskrig. Klipp fra utstillingen vises 

også i filmen. Utstillingen forteller også historien om organisasjonen Todt. I june 1941 angrep Hitler-

Tyskland Sovjetunionen. Mange hundre tusen sovjetiske soldater ble tatt til fange, og titusener av dem 

bel sendt til Norge. Det fantes rundt 500 fangeleire i Norge, og fangene ble blant annet satt til å bygge 

Polarjernbanen og veier. De var også involvert i lettmetallprogrammet og Hitlers såkalte «Festung 

Norwegen». Hans Otto Frøland ved NTNU hevder at norske bedrifter «ganske friksjonsløst» lot seg 

integrere i tvangsarbeidet som okkupasjonsmakten innførte i Norge. 

Andersen forteller i Borgens film at Riksarkivet i Oslo har et stort arkiv om organisasjonen 

Todt som er unikt i europeisk sammenheng, fordi det er så stort og intakt. Selve arkivet lå uordnet i 

mange år, men pr 8 dag jobber rundt 25 forskere på mange nivåer med materialet. Arkivet har vært 

tilgjengelig for forskning siden 2008. «Jeg tror man kan si at nest etter deportasjonen av de norske 

jødene, så er det skjebnene til tvangsarbeiderne og krigsfangene fra Sovjetunionen og fra resten av det 

okkuperte Europa som skaper de tydeligste forbindelseslinjene mellom Norge og naziregimets 

utryddelsespolitikk,» hevder Andersen i filmen. På en publikasjon som er lagt ut på Norsk Teknisk 

Museum sine sider står følgende om Operation Todt (OT): 
 
Mellom 1941 og 1945 ble ca. 140 000 mennesker tvangssendt til Norge for å arbeide. Sett i forhold til folketallet 

var Norge det tyskokkuperte landet som mottok den største kontingenten tvangsrekruttert arbeidskraft. Det var 

okkupasjonsmakten som sto bak innsatsen av tvangsarbeidere, men også norske interesser var involvert. Da Norsk 

Hydro sammen med sine tyske allierte bygde lettmetallfabrikker og kraftverk i Telemark, var omlag 25 % av 

arbeidstokken tvangsarbeidere. Anleggene representerte store verdier for Hydro etter krigen. Det tyskeide selskapet 

Nordag brukte tvangsarbeidere i Årdal, et anlegg som etter krigen ble brukt for å bygge Årdal Verk. 

 
I Erling Borgens dokumentar har en av sekvensene tittelen «Norsk industri ruster opp Tyskland». Her 

fokuserer filmskaperen på at en av årsakene til okkupasjonen av Norge antakelig var knyttet direkte 

opp mot produksjonen av krigsmateriell i Tyskland. Andersen forteller at opposisjonsmakten trengte 

norske råvarer til den tyske rustningsindustrien. Eller som Frøland formulerer det: «For å vinne krigen, 

så må du vinne krigen i lufta. Og for å vinne krigen i lufta, må du ha fly.» Aluminiumsproduksjon og 

produksjon av lettmetall var med andre ord høyt på listen for den tyske ledelsen. Og Norge hadde stor 
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kraftkapasitet, man kunne bygge ut elektrokjemisk industri i landet og dermed produsere aluminium 

for det tyske flyvåpenet, Luftwaffe. Hitler hadde bestemt at Norge skulle bli et europeisk 

aluminiumssentrum. Og tyskerne hadde hastverk : Norge ble invadert av tyske styrker 9. april 1940. 

Allerede 14. april reiste Heinrich Koppenberg, leder av flyprodusenten Junker, til Oslo. Hans arbeid 

gikk ut på å samle norsk aluminium og lettmetall, og få sendt det raskest mulig til tysk industri, samt å 

bygge ut norsk aluminiumsindustri. Arbeidet startet umiddelbart etter at han hadde landet på Fornebu 

flyplass. 

Det var særlig to norske firmaer som innledet et samarbeid med Nazi-Tyskland, forteller 

Borgen. Det ene var Norsk Hydro. Det andre var Nordisk Aluminium Company, forkortet NACO. 

NACO ble ledet av industrimannen Sigurd Klaumann. Han utarbeidet et eget svart hefte som nazistene 

kunne bruke for å få gjennomført sine lettmetallplaner. Heftet fikk stor betydning for tyskerne, hevder 

Borgen, fordi det informerte om eksisterende såvel som potensiell kapasitet for både kraft- og 

aluminiumsproduksjon i Norge. Gjennom dette dokumentet fikk den tyske okkupasjonsmakten et 

grunnlag å planlegge videre fra. Kort tid etter tyskernes invasjon av Norge sendte Norsk Hydros 

konsernsjef Axel Aubert og hans juridiske direktør Bjarne Eriksen en gavesjekk til Vidkun Quislings 

parti Nasjonal Samling. Samtidig hadde Hydro en alliansepartner i det tyske storkonsernet I.G. Farben, 

somsenere bel dømt for å ha brukt slaver og krigsfanger til arbeid, og for å ha spilt en sentral rolle i 

jødeutryddelsene. I.G Farben eide 25% av aksjene i Hydro, og kontrollerte tysk magnesium-industri.  

I Erling Borgens dokumentarfilm sier Andersen: « Det iøyenfallende når det gjelder Hydro, er 

jo hvordan man aktivt har manøvrert for å komme i posisjon, for å kunne utnytte de mulighetene som 

krigssituasjonen ga. Så det er altså en veldig aktiv, tildels kan man kalle det en proaktiv, holdning fra 

Hydros side. De manøvrerer seg inn i en posisjon hvor de kunne iverksette noe som Hydro hadde 

ønsket å realisere gjennom to tiår, å komme inn på dette nye forretningsområdet: aluminium og 

magnesium. Man hadde den billige kraften. Det man trengte var teknologisk backing fra I.G. Farben, 

samt markedstilgang. Begge deler fikk de gjennom samarbeidet med tyskerne.» 

For å få kontroll over både produksjon og marked startet Hydro og samarbeidspartneren I.G. 

Farben et nytt selskap i Norge. Det fikk navnet Nordisk Lettmetall A/S. Selskapets fabrikk skulle ligge 

på Herøya i Porsgrunn, og kraften skulle komme fra Mår i Rjukan. Selskapets korrespondanse viser 

tydelig hvem man arbeidet for, der korrespondansen ble avsluttet med «Heil Hitler!». Arbeidet fikk 

høyeste prioritet, der Hermann Goring selv ga direktivene for hvordan man skulle bygge ut kapasitet 

til å lage aluminium metall og aluminium oksyd (det man trenger for å lage metallet) og 

kraftproduksjon i Norge.  

Aksjemajoriteten i Hydro var eid av franske interesser. De ønsket, naturlig nok, ikke å ruste 

opp Tyskland. Derfor måtte franskmennene fratas makten. Dette ble gjort ved at I.G. Farben kjøpte 

opp Hydro-aksjer i mange land. Jødiske aksjer ble konfiskert av tyskerne og solgt til I.G Farben. For 

ytterligere å svekke franske interesser vedtok styret i Hydro at det skulle foretas en aksjeutvidelse. Den 

svenske industrimagnaten Marcus Wallenberg var styreleder i selskapet. Norske næringslivsledere i 

det somble kalt Oslo- konsortiet finansierte planen. På denne måten kom de franske Hydro-eierne i 

mindretall, og rustningsprosjektet kunne gjennomføres. 

Anette H. Storeide, forsker ved NTNU, forteller at Oslo- konsortiet ble etablert og ledet av 

Thomas Fearnley. Orkla, ved Bjarne Eriksen, var den største aktøren i konsortiet, som ellers besto av 

representanter for datidens elite innen det norske næringslivet. Jens P. Heyerdahl, Fritz M. Treschow 

og Marcus Wallenberg er noen av navnene på ledende forretningsmenn med tilknytning til Oslo- 

konsortiet. Storeide hevder at nettopp Oslo-konsortiet var Norges største krigsprofitører: «De 

investerte en relativt beskjeden sum i 1941, men i og med at de alle fikk beholde aksjene etter krigens 

slutt tjente de store penger på aksjene da de ble solgt tidlig på 1970-tallet», sier hun, og legger til: «For 

tvangsarbeiderne var jo situasjone helt motsatt. Det ble veldig raskt snakket om å innføre og ta i bruk 

utenlandske tvangsarbeidere.» Noen av dem ble sendt for å arbeide for Nordisk Lettmetall. Under det 

økonomiske landssvikoppgjøret etter krigen kom det fram at norske bedrifter opparbeidet store 

fortjenester under okkupasjonen. Virksomheten til Organisation Todt sysselsatte på det meste nærmere 

30 000 tvangsarbeidere i Norge. 

    Borgens dokumentar viser, i et intervju med tidsvitnet Krsto Zoric, at arbeiderne ble fraktet tvers 

over kontinentet med tog, fra Sentral-Europa til Århus i Danmark. De mennene som skulle til Norge 

ble fraktet til Norge med båt. Zoric var dengang en ung serbisk smed fra Montenegro, som ble tatt til 
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fange av kroatiske styrker i landsbyen hvor han bodde. Kroaterne overleverte han og andre menn som 

var blitt tatt til fange til tyskerne, som sto for frakten til Norge. Etter ankomsten i Oslo ble han og 

andre i samme situasjon sendt med tog til Rjukan. Der, forteller han i filmen, jobbet han i mange uker 

med Hydros kraftstasjon på Mår. «Vi jobbet for ingenting,» sier han. «Ingen lønn. Ingen 

kompensasjon.» Minst 3000 tvangsarbeidere ble sendt til aluminiumsprosjektene i Årdal og Sauda. 

Men også bedrifter som NSB og Statens veivesen tok i bruk straffarbeid, og hjalp til med å bygge 

fangeleire. Ingen ble dømt for dette i rettsoppgjøret etter krigen.  

Noen av mange spørsmål som stilles i forhold til den pågående forskningen av tvangsarbeid i 

Norge er blant annet: «Hvor viktig var denne arbeidskraften for å realisere tyskernes planer i Norge? 

Hvordan ble innsatsen organisert? Hvilken rolle spilte norske økonomiske interesser i utnyttelsen av 

tvangsarbeiderne?»  

Av internasjonale rettsoppgjør etter krigen er krigsdomstolen i Nurnberg mest kjent. I 

Nurnberg ble I.G Farbens direktører stilt for retten, og fjorten av selskapets direktører ble dømt for 

medvirkning til folkemord, slaveri, tortur og frihetsberøvelse. Domstolen slo fast at slaveriet hadde 

foregått både i Tyskland så vel som i flere av de okkuperte landene i løpet av krigsårene. Syv av I. G 

Farbens menn hadde arbeidet i Norge under krigen, i tilknytning til magnesiumfabrikken på Herøya. 

To av dem satt i Hydros styre.  

 

Kilder:  
https://www.tekniskmuseum.no/forskning/organisasjon-todt-i-norge 

https://www.tekniskmuseum.no/museet/filbibliotek?task=callelement&format=raw&item_id=363&element=f85c494b-2b32-

4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args[0]=c8dff1313736ad3afc9bdeca760d7f24 

 

Hakekorsets profitører. En film av Erling Borgen i co-produksjon med NRK. 2015. 

 

 

  

https://www.tekniskmuseum.no/forskning/organisasjon-todt-i-norge
https://www.tekniskmuseum.no/museet/filbibliotek?task=callelement&format=raw&item_id=363&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args%5b0%5d=c8dff1313736ad3afc9bdeca760d7f24
https://www.tekniskmuseum.no/museet/filbibliotek?task=callelement&format=raw&item_id=363&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args%5b0%5d=c8dff1313736ad3afc9bdeca760d7f24
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TEKSTVEDLEGG 4 - Funkisikonet Villa Stenersen.  

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Det fredede funkishuset Villa Stenersen er i dag en del av Nasjonalmuseet i Norge. Huset ble 

tegnet av arkitekten Arne Korsmo på oppdrag for finansmann og kunstsamler Rolf Stenersen, 

og sto ferdig i 1939. Eieren, Rolf Stenersen, ble en av mange nordmenn som dro fra det 

okkuperte Norge til landflyktighet til Sverige. Fra 1942 og til krigens slutt i 1945 bodde 

Stenersen i Stockholm, hvor han blant annet jobbet for den norske legasjon.  

Det sies at huset og dets eier vakte harme i et ellers stille og tilbaketrukket villastrøk 

allerede da det ble bygget: en av naboene skal ha blitt så rasende over å ha fått et funkishus til 

nabo at han solgte sin egen villa og flyttet lengre unna for å slippe å se villaen fra sitt eget 

stuevindu. Og Rolf Stenersen levde ikke, til tross for at han var avholdsmann, et 

tilbaketrukket liv. 

 I Villa Stenersen var det utstrakt selskapelighet med blant annet mange av datidens 

kulturpersonligheter og kunstnere på besøk. Men allerede i 1942 ble det slutt på det gode liv, 

da Stenersen ble nødt til å flykte til Sverige fordi han samarbeidet med en organisasjon som 

motarbeidet den tyske okkupasjonsmakten. Den 12. desember 1942 ble huset konfiskert av 

nazistene, og det ble senere tatt i bruk som et spedbarnshjem. Sten Stenersen beskriver det i 

Vinderen Historielags medlemsblad:  

 

“Den 1. februar 1942 rømmet min far, Rolf E. Stenersen, over til Sverige etter å ha deltatt i en organisasjon som 

motarbeidet de tyske og norske nazimyndighetene. Alle hans personlige eiendeler og formue ble omgående 

beslaglagt av det nazistiske statspolitiet under Karl A. Marthinsen. Hans hus i Tuengen alle 10 C fikk familien bo i 

en kort tid til vi fikk flyttet til et lite vertikalt delt hus i Tuengen alle 6 D, hvor min mormor eide den ene halvpart. 

Der kunne vi bo til vi kom tilbake til Villa Stenersen i mai 1945. [---] Villa Stenersen ble ”ribbet” av nazistene 

straks de fikk adgang til huset. Quislings ledere med hans ministre i spissen stjal alt innbo og til slutt gikk de løs på 

all kunsten. Imidlertid var det bestemt at det skulle være barnehjem der. Ikke for ”Lebensborn” barn – de skulle 

holdes utenfor denne organisasjonen, men være reservert barn med tyske fedre.” 

(http://www.vinderenhistorielag.no/Blader_files/blad86.pdf) 

 

Etter krigen fikk familien villaen tilbake, og Rolf Stenersen og hans kone Anni (Inger 

Johanne) bodde i huset fram til 1970-tallet. I 1974 ble huset donert av Stenersen og hans 

familie til den norske stat som statsministerbolig. Den eneste statsministeren som bodde i 

huset var Oddvar Nordli, men utenriksminister Thorvald Stoltenberg bodde også en periode i 

huset. Etter hans tid ble huset lenge stående ubebodd inntil Norsk Form fikk ansvar for driften 

fra 2003 til 2014. Da overtok Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som har 

ansvaret for formidling og daglig drift knyttet til publikumsbesøk og forvaltning pr i dag.  

http://www.vinderenhistorielag.no/Blader_files/blad86.pdf
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Gudrun Eidsvik er ansatt som kurator formidling ved Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og 

design, med ansvar for Villa Stenersen. Hun forteller: Mine oppgaver i Villa Stenersen er 

spesiell i forhold til andre med min stilling i museet, fordi jeg er en slags plassansvarlig i 

villaen, som den eneste med en slags daglig tilstedeværelse der. Så rollen er høyst praktisk, og 

handler mye om drift, kommunikasjon, kontaktperson mot Statsbygg, Riksantikvar og 

Departement - i tillegg til at jeg er kurator formidling med programmeringsansvar. Og i det 

ligger arrangementer. Jeg har jobbet fast på Villa Stenersen siden 1. Januar 2017, og før det 

har jeg vært vikar der i perioder. Stillingen var opprinnelig 80%, men nå med museets 

omorganiseringsprosess er den radikalt krympet, til - desverre - for øyeblikket kanskje 30%. 

Så det er et minimum med fokus på Villa Stenersen per i dag, av det vi i anstendighetens navn 

kan tilby publikum, legger hun til.  

Formidlingskuratoren har hatt ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangementene 

på huset, hvor hun fra 2017 har invitert inn foredragsholdere til en foredragsrekke kalt “Fra 

Biblioteket”. I tilknytning til disse foredragene har det også blitt tatt opp vanskelige 

problemstillinger, for eksempel knyttet til krigshistorien og Arne Kosmos arkitektur, i 

hovedsak knyttet til forskningen rundt Villa Benjamin i Oslo.  

Eidsvik forteller at det kom i stand et samarbeid knyttet til villa Benjamin da villaen 

ble solgt for to år siden. For da fikk jo villaen nye eiere, sier Eidsvik. Og det var et par som 

jeg ble kjent med fordi jeg hadde besøk av sjefen for Iconic Houses, som Villa Stenersen er 

med i. På grunn av det fikk jeg oss invitert inn. Og da jeg ble kjent med de, så var det jo 

veldig interessant å få se Korsmos arbeid i Villa Stenersen, som egentlig var veldig forskjellig 

fra Villa Stenersen, sier hun. Noe av det som gjorde mest inntrykk var fresken, som ble 

overmalt og ødelagt av nazistene under krigen.  

Eidsvik kom i samme periode i kontakt med forskeren Katrine Lund. Lund er 

kunsthistoriker, kurator og sakprosaforfatter, og har spesialisert seg på mellomkrigstidens og 

okkupasjonstidens kunst. Lund kom også i kontakt med eierne av Villa Benjamin, fikk se 

huset - og det ble begynnelsen til en artikkel som kom ut i fjor, i Kunst og Kultur. Artikkelen 

handlet om entartete kunst, med Villa Benjamin som case, og fortalte også historien om Louis 

Benjamin, eieren av butikken Petit Artes - men dermed også den jødiske historien under 

krigen.Villa Benjamin ble, i likhet med Villa Stenersen, ekspropriert av okkupasjonsmakten 

under krigen. 
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14. November 2017 inviterte Nasjonalmuseet til foredragsaften i Villa Stenersen. På 

museets nettsider sto det å lese: “Villa Benjamin er det første huset i rekken av karakteristiske 

hvite villaer i Slemdalsveien i Oslo. Arne Korsmo tegnet boligen i 1935 til sin venn Louis 

Benjamin, en jødisk forretningsmann og brukskunstner. I nært samarbeid med byggherren 

realiserte Korsmo et allkunstverk etter tidens internasjonale normer. Da okkupasjonsmakten 

rekvirerte villaen 12, juni 1942 ble Korsmos utsmykking i spisestuen definert som entartet, 

eller degenerert, og til slutt overmalt.” I Kunst og Kultur nr 01-02 2018 (Volum 101) skriver 

Lund om Arne Korsmos freske:  

 

I spisestuen malte Korsmo et bilde rett på pussen, en av de største, kjente utsmykkingene hans. Den 

monumentale fresken strakte seg i full høyde og over to vegger. Tittelen var Livets gang.23 Fresken er 

nærmest surrealistisk, med klare referanser til 1930-årenes internasjonale modernisme og forestiller en 

utrullet papyrus påmalt ulike kvinneskikkelser. Til venstre favner en naken kvinne en kule, en scene 

som kan tolkes som jordens fødsel. I motsatt ende trekker krafsende smådjevler en kvinnefigur mot 

flammene. Det ekspressive uttrykket, de til dels skrikende fargene, svevende objekter og et ikke-

naturalistisk formspråk kan ha vært elementer som medvirket til at utsmykkingen snart ble oppfattet 

som «entartet», betegnelsen nazistene satte på kunst de mente var skadelig, syk og upassende (Lund 

2018). 

 

Ødeleggelsen av utsmykkingen i Villa Benjamin skriver seg inn i et mønster og kan ses i lys 

av den nazistiske kunstpropagandaen og de store utstillingene av «entartete Kunst» som fant 

sted i flere tyske byer fra 1937, ifølge Lund. Verk som representerte avantgardistiske 

kunstretninger som ekspresjonisme, surrealisme, dadaisme og kubisme ble klassifisert som 

«degenerert» i betydningen sykelig, primitiv eller fremmedartet (Lund 2018).  

Gudrun Eidsvik sier om denne delen av krigshistorien: Ja, veggmaleriet var jo så 

tydelig, med hermafroditter og attributter som var så sterke. Så maleriet var nok lett å gjøre til 

symbol, i sitt innhold og uttrykk - pluss at det var i konteksten av et jødisk hjem. Og det var jo 

så synd, for Villa Benjamin var åsted for en en helt i toppskiktet, helt internasjonalt 

kompromissløst interiør i “den nye stil”, utsøkt og plukket fra øverste hylle på det europeiske 

markedet. Det var ikke noe nybarokk i Villa Benjamin, som det var i Villa Stenersen, legger 

Eidsvik til. Lund plasserer i artikkelen Villa Stenersens arkitekt Arne Kosmo tett på ekteparet 

Benjamin, og knytter også det den modernistiske bevegelsen som Villa Stenersen, og også 

dens eier Rolf Stenersen representerte, tett til de samme miljøene som Villa Benjamin og 

ekteparet hadde tilknytning til. I likhet med Villa Benjamin ble Villa Stenersen beslaglagt da 

Rolf Stenersen måtte flykte til Sverige i 1942. Der skiller imidlertid historiene om husene 

under krigen seg fra hverandre. Villa Benjamin ble hjem for en tysk pressemann, mens Villa 
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Stenersen ble gjort om til et spedbarnshjem for barn av norske kvinner og menn i tysk 

tjeneste. Etterhvert også for barn som var med i Lebensborn-programmet i Norge. 

Vanskelige historier i spektakulær arkitektur 

Jødisk museum har vært en tett kollegainstitusjon siden vi samarbeidet om en utstilling, den 

første i Villa Stenersens historie, om Villa Tugendhat i 2016, sier Eidsvik. Det samarbeidet 

vært avgjørende for kontakten med Lund, sier hun. Samarbeidet som kom til i tilknytning til 

dette er jo også internasjonalt, siden Villa Tugendhat ligger i dagens Tsjekkia. Også dette er et 

hus som ble bygget for jødiske eiere, og tegnet av arkitekten Mies van der Rohe. 

Iconic Houses, vår moderorganisasjon, er jo også internasjonal. Og mange av disse 

ikoniske husene, som jo er spektakulær arkitektur, tegnet av fremstående arkitekter på 1900-

tallet, de deler disse vanskelige historiene: Med okkupasjon, og med lignende konsekvenser 

som de som var for Villa Benjamin, sier hun. I forhold til Villa Stenersen er vi jo avhengig av 

forskningsmateriale som det er vanskelig å finne. Her har jo klausuleringen gjort at det er mye 

vi ikke har visst, eller kunnet få tak i noe om, fra andre verdenskrig.  

I forhold til historien om da Villa Stenersen var et spedbarnshjem, der har vi foreløpig 

lite stoff. Men vi har en artikkel i Vindern historielags publikasjon, skrevet av en av de 34 

babyene som var i huset, hvor han forteller historien om moren som måtte levere han der. Da 

Villa Stenersen ble om gjort til spedbarnhjem i 1942 var det også begynnelsen på 

ødeleggelser i Villa Stenersen: at ting forsvant, og møbler og løsøre ble tatt. Og dermed mye 

av dokumentasjonen som foto, brev osv.   

Foreløpig har vi ikke jobbet formidlingsmessig med dette. Vi har ikke inkludert dette 

fordi kunnskapen er ganske spinkel. Men det er jo noe jeg synes at vi skal, og at vi har et 

ansvar for å starte å nøste i, sier Gudrun Eidsvik, og legger til at hun gjerne gjør dette i et 

tverrfaglig perspektiv, da helst i et forskningsperpektiv. Vi er avhengige av et eventuelt 

samarbeid med forskningsinstitusjoner - som Universitetet i Oslo, OsloMet eller andre 

utdannings- og forskningsinstitusjoner som har kompetanse på historie, eller kunst- og 

kulturhistorie. Eidsvik forteller at det er en eller to Stenersen-biografer som jobber med deler 

av denne historien. Uten at jeg kjenner til hva de har funnet, eller planlegger å finne, sier hun. 

Men det er viktig. Og det er viktig for oss å ha en åpen innstilling overfor publikum i forhold 

til denne historien. Samtidig som vi behandler den med varsomhet, legger hun til. Dette er jo 

tidsvitner som lever, og det handler om sensitive opplysninger. Derfor er det viktig å holde 
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fast i balansem mellom at det er veldig attraktivt å få snakket med de før de er borte og det at 

man må ta hensyn til deres integritet. Men så er det noe med at når denne generasjonen nå en 

gang er borte, så trenger vi ikke å ta alle hensynene på samme måte mer.  

 

Nasjonalmuseet som formidler av vanskelig eller uønsket kulturarv? 

Et husmuseum som ligger inn under Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - har du 

noen tanker om hvordan man kan fokusere på vanskelig kulturarv i denne rammen? Spør jeg. 

Det er jo veldig aktuelt for det nye Nasjonalmuseet, for vi får etterhvert fire museumsbygg, 

hvert med sitt særpreg, svarer Eidsvik. Og mye større volum til å gjøre utstillinger på, og til å 

teste ut nye formidlingsformer. Så de nye rammene vil jo åpne for nye måter å tenke 

utstillinger på. Og både tildelingsbrevet vårt og i Kulturmeldingen forventer jo at vi jobber 

med det som grenser til de vanskelige historiene, og uønsket kulturarv. Og på toppen av det 

hele er vi jo nå omorganisert, og jobber i team, sier hun. Og i Nasjonalmuseet er det to team 

som da spesielt er aktuelle for den typen presentasjoner: Det er et team som jobber med 

standardisering, hvor man både forholder seg til temporære utstillinger i forhold til 

postkoloniale perspektiver: Kjønn, religion med mer, og ser på samlingen med disse 

perspektivene - og tenker utstillinger og forskning i forlengelsen av det. Dette teamet sitter jeg 

ikke i, så jeg kjenner det bare fra mandat.  

Selv sitter jeg i et team som heter “Tilgjengelighet og mangfold”, sier Eidsvik, og der 

er jo ambisjonen å trekke inn tilgjengelighetsperspektivene i hele museets virksomhet. Hun 

presiserer hva hun mener med dette: Altså, som åpner for at museet skal tilhøre alle, og være 

relevant uansett kulturell bakgrunn, seksuell orientering, religiøs orientering eller 

funskjonsvariasjoner. Og dette skal favne utstillinger, formidling, rekruttering - og det 

outreach-feltet der museet er tilstede ute i Oslo, eller ute i landet. Eller internasjonalt. Så det 

er veldig høye ambisjoner, og veldig klare mål om at vi, i vårt museum, må være mangfoldie i 

en operativ dimensjon. Det høres jo veldig teoretisk ut, smiler hun, men jeg mener at vi må få 

inn kuratorer som representerer dette. 

Så å tørre å lage disse “farlige” temaene, å tørre å behandle det, og tørre å se seg selv i 

et selvkritisk lys … det tror jeg at vi klarer. Jeg er optimistisk. Men det er klart det tar tid, for 

samlingen vi har pr i dag er jo ikke akkurat preget av disse perspektivene. Så med en gang vi 

ser oss i bakspeilet, så treffer vi jo på det etnosenriske, og det sjåvisnistiske, på mange måter. 
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Et eksempel på et felt der Nasjonalmuseet har begynt å kjøpe inn representative verk, 

er i forhold til samisk kunst. Med verket Pile o´Sápmi av den samiske kunstneren Maret Anne 

Sara har museet kjøpt inn et dagsaktuelt og tildels kontroversielt politisk verk, som skal henge 

i det nye museet. Det er ett eksempel på vekr i denne kategorien, sier Eidsvik. Vi må på en 

måte jobbe med skammens kapitler, å se på det politisk - i dobbelt forstand, sånn som med 

Synnøve Persen, som jo er en av de som kanskje er mest kjent av de samiske kunstnerne, sier 

hun. Kunstnere har alltid vært politiske, sier hun. Men Nasjonalmuseet må nå også jobbe 

politisk. Og nå snakker jeg personlig: vi må ikke behandle våre hull i samlingen, og fylle det 

med samisk kunst for å “pynte på” vår historie som nasjon. Vi må se selvkritisk på hva vi har 

utelatt, og hvorfor. Og behandle disse eventuelle nyervervelsene som et politisk prosjekt. 

Museet som en trygg ramme som kan gi eierskap 

En måte å trekke inn vanskelige temaer på er å være en arena for kunnskapsfomidling eller 

meningsutvekslinger. Å trekke inn denne typen prosjekter i et museumsrom kan skje på 

mange ulike måter. Ved Villa Stenersen har dette til nå gått ut på å skape møtepunkter, 

gjennom åpne foredrag, seminarer eller utstillinger. Og det er fint å tenke seg ulike former for 

samarbeid, sier Eidsvik. Villa Stenersen er jo så begrenset som museum. Men der jeg ser for 

meg en lykkelig framtid for Villa Stenersen, er i å være et knutepunkt som kan generere og 

som kan være et samlingssted. Og at vi kan samarbeide mye mer med det historiske miljøet, 

med det litterære miljøet. Og med utenforskap og, det er veldig aktuelt. På OsloMet er det 

noen kunstnere som allerede jobber med det å falle utenfor. Det er veldig mange 

konnotasjoner med huset - og med lokalhistorien, den nasjonale historien og den 

internasjonale. Huset var jo eid av en familie som hadde både nazister og motstandsfolk innen 

samme familie. Noe som var veldig betent, men samtidig velkjent, i en norsk kontekst der 

Quisling satt ved makten. 

Jeg er helt overbevist om at vårt mål må være at museet skal være for alle. Og hvis det 

skal være for alle, så må vi også kunne takle de vanskelige samtalene, i dobbelt forstand. Der 

må museet tenke hvilke ressurser som det er lurt å knyttet til seg, og jobbe profesjonelt og 

tverrfaglig.  

Og så tror jeg at metoden er å gjøre museet til en plass der man føler seg trygg, først. 

Altså, å få folk til å komme inn i museet, og føle et sånt snev av tilhørighet. Et eierskap. Og så 

kan man ta det derfra. Vi har ikke klart å gjøre dørstokkene våre så lave som bibliotekene har 

klart. For eksempel. Så vi må ha noen sånne gode rollemodeller, og se hva andre gjør for å 

https://maretannesara.com/pile-o-sapmi/
https://maretannesara.com/pile-o-sapmi/
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lykkes. Og så stjele litt, eller låne, der vi metodisk ser at det funker. «The sky is the limit» - 

men vi trenger trygghet - og eierskap. Ytringfrihet satt i system, og tenke at museet tilhører 

alle, også gruppe som vi kanskje ikke vil sammenligne oss med til daglig.  

Et eksempel på dette er Statens museum for kunst, som har frigitt samlingen sin. Det 

betyr jo at for eksmpel nynazister kan bruke verk fra samlingen for å fremme sine ting på 

nettt, elller legge de rett inn på sin nettside. Da kan vi være så kule at vi inviterer de inn, og 

spør: Hvorfor valgte dere dette? Og så kan vi invitere de inn og la de få møte noen som synes 

det var forkastelig. Så må vi få en dialog.  

I tillegg er det dette at det ikke alltid trenger å la det handle om kunst først. For da tror 

jeg ikke at vi lykkes. Dette sier jeg litt utifra Sisterhood-erfaringen jeg har fra Villa Stenersen, 

hvor det kommer jenter mellom 12 og 22 år til Villa Stenersen, og har jentekvelder der. Da 

bruker vi jo villaen som nettopp en villa for jentekveld, og så er det det som er 

utgangspunktet. Og så får de jo opplevelsen av å være i det huset, av arkitekturen og 

historiene og designet på en litt sånn organisk måte. Sånn som vi får når vi er på besøk hos 

venner. Og det har vært veldig interessant, og veldig lærerikt: at man bryter med den 

tradisjonelle oppbygningen og rekkefølgen av et museumsbesøk, nemlig at man kommer og 

kjøper billett, er med på en omvisning, fordyper seg, ser på samlingen …  

 

Vi tar alt «ned», og så ser vi hva vi kan oppleve. 
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