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Resultatrapport til Forskningsrådet 

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt 

perspektiv 

 

Prosjektets hovedmål og delmål 

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle ny og dypere innsikt i omfanget, karakteren og den 

faktiske gjennomføringsgraden til de nazifiseringsframstøtene som ble rettet mot norske 

samfunnsinstitusjoner i årene 1940–1945, og i mindre systematisk grad mot det nederlandske, og i 

reaksjonene på disse omformingsframstøtene. I den siste del av dette hovedmålet har ulike 

konfigurasjoner av varianter av kollaborasjon og motstand stått i sentrum. 

Et siste aspekt ved hovedmålet er spørsmålet om hvilke konsekvenser de ulike utfallene av 

nazifiseringsframstøtene fikk for de mest utsatte gruppene under den tyske okkupasjonen, nemlig 

jødene og de som engasjerte seg i motstand mot okkupasjonsmakten. 

I løpet av prosjektperioden har det i tiltakende grad også blitt et viktig mål å etablere en 

forskningsbasert oversikt over og analyse av okkupasjons- og dominansformer i det tyskokkuperte 

Europa for bedre å kunne tematisere både de allmenne og særegne trekkene ved framstøtene 

mot disse to demokratiske statene i den nordvestlige delen av Europa. Dette omfattende 

perspektivet har gitt bedre muligheter til å tematisere sentrale vesenstrekk ved den tyske, 

nazistiske stat, noe som i stor grad har vært neglisjert av norske historikere i de seinere tiår. Det 

har også gitt grunnlag for å drøfte og å analysere betydningen av ulikheter i okkupasjonsregimene 

og okkupasjonsmyndighetenes politikk når det gjelder spørsmålet om hvorfor en generell 

folkemordpolitikk overfor de europeiske jødene fikk så ulike utfall i de forskjellige land. 

Eksempelvis ble 25% av jødene i Frankrike, 33-34% i Norge og 76% i Nederland offer for denne 

politikken.  

Et viktig delmål har vært å gi de hyppige samfunnsdebattene om okkupasjonstiden og om det 

norske Holocaust, som ofte har et tynt og fordreid kunnskapsgrunnlag, et mer realitetsnært og 

kunnskapsbasert grunnlag.  

 

Prosjektets diskurs 

Samlet sett representerer prosjektets diskurs markante endringer i forhold til dominerende 

analyseformer på det okkupasjonshistoriske feltet i Norge: 

1. Diskursen innebærer en sterkere vekt på differensierende og syntetiserende tankefigurer og 

ambisjoner. For eksempel har tidligere forskning i liten grad tematisert ulike former for 

kollaborasjon og brukt begrepet på en måte som ofte har vært sterkt normativt informert. I 
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prosjektarbeidet skilles det både mellom tvangspålagt og frivillig kollaborasjon og mellom 

ideologisk/politisk og pragmatisk kollaborasjon. Pragmatisk kollaborasjon har vist seg å være 

et svært nyttig analytisk redskap for å studere både det norske og nederlandske 

okkupasjonsscenarioet. En bevisst bestrebelse for å gi begrepet et utmeislet kognitivt innhold 

har vært avgjørende for dets analytiske fruktbarhet. De syntetiserende ambisjonene har blant 

annet kommet til uttrykk gjennom en søken etter en helhetlig framstilling av alle former for 

kollaborasjon og motstand og i anvendelsen av begrepet dobbeltstaten for å betegne 

sameksistens og overlapping mellom én sfære preget av rester av rettsstatlig praksis og én 

som representerte en negasjon av rettsstatlige normer.  

2. Komparasjon har fått en langt større plass enn tidligere, både på det statlige og mellomstatlige 

plan. Dette har gitt et langt sikrere grunnlag for sammenfattende konklusjoner.  

3. Begge de foregående reorienteringsprosessene har medført at arbeid med og bruk av 

eksplisitte begreper, både av differensierende og syntetiserende art, har fått en framtredende 

plass i prosjektets diskurs.   

4. I større grad enn tidligere er det langt vekt på logisk progresjon, på bekostning av narrativ 

hovednerve som sentralt vitenskapelig ordningsprinsipp. 

5. Informert av både teoretiske og realhistoriske innsikter er det gjennomført inngående 

dybdestudier av et stort omfang primærkilder som i liten grad har vært analysert tidligere.  

Dette gjelder spesielt de arbeidene som omhandler Justis-, Forsynings-, og 

Politidepartementet, samt politiet.  

 

Prosjektets tematiske hovedfelt 

De tematiske tyngdepunktene av forskningsinnsatsen har ligget på statsbyråkratiet i de nevnte 

departementene, politiet, lærernes motstandskamp og på en komparativ studie av 

okkupasjonsregimer. Samlet har forskningsprosjektet også ytt et substansielt bidrag til 

kunnskapen om det norske Holocaust. Dette har spesielt i nyere tid blitt studert separat. 

Prosjektet setter derimot politi og embetsverks bidrag til anti-jødisk politikk inn i den større 

konteksten av nazistiske ordrer og initiativer de måtte forholde seg til på daglig basis. 

 

Oppnådde resultater i henhold til målsettingen: 

Doktorgradsprosjekt: «Nazifisering, kollaborasjon, motstand – en analyse av Politidepartement-

et og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 – 8. mai 1945». 

Forsvart for graden philosophiae doctor (ph.d.) 16. september 2016. Kjetil Braut Simonsen 

Den tyske invasjonen av Norge og etableringen av det kommissariske statsrådet 25. september 

1940 endret rammene for arbeidet i den norske sentraladministrasjonen på avgjørende måter. De 

nasjonalsosialistiske makthaverne søkte å besette sentrale posisjoner i embetsverket med 

overbeviste nasjonalsosialister på alle nivåer. Videre ønsket NS og den tyske okkupasjonsmakten å 

gjøre sentraladministrasjonen til et instrument for en ny, nasjonalsosialistisk politikk. 
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Nazifiseringen ble imidlertid bare delvis gjennomført. I departementene arbeidet gjennom hele 

okkupasjonen alt fra overbeviste nazister til motstandsfolk – side ved side.  

Avhandlingen «Nazifisering, kollaborasjon, motstand» er en dybdestudie av de politiske 

forholdene i to norske departementer mellom 25. september 1940 og frigjøringen 8. mai 1945 – 

henholdsvis Politidepartementet og Forsyningsdepartementet. Politidepartementet var et nytt 

departement som ble opprettet i forbindelse med regimeskiftet 25. september 1940. I kontrast til 

dette var Forsyningsdepartementet ett av tre økonomiske departementer som ikke kom under NS-

ledelse før 1. februar 1942. Hovedproblemstillingene i arbeidet er de følgende: For det første 

settes det søkelys på nazifiseringen – i hvilken utstrekning departementene ble formet og om-

formet etter nasjonalsosialistiske modeller. For det andre analyserer avhandlingen embets- og 

tjenestemennenes atferd og handlingsbetingelser: hvilke former for kollaborasjon og motstand 

som utviklet seg i Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), og 

hvordan nazifiseringen påvirket embets- og tjenestemennenes virksomhet og handlings-

betingelser.  

En slik tilnærming innebærer en nyorientering både på det empiriske og teoretiske området. For 

det første har den politiske dynamikken i departementene under okkupasjonen bare i begrenset 

grad vært undersøkt tidligere av historikerne. For det andre opererer avhandlingen – i tråd med 

DIMNO-prosjektet – med et bredt spekter av begreper som gjør det mulig å analysere ulike former 

for kollaborasjon og motstand i hele sin fulle bredde. Et viktig poeng her er at en pragmatisk 

kollaborasjon med den tyske okkupasjonsmakten ofte foregikk i kombinasjon med motstand mot 

Nasjonal Samlings fremstøt. For det tredje studerer avhandlingen de institusjonelle ramme-

betingelsene som påvirket embets- og tjenestemennenes handlingsmønstre. Sammenhengen 

mellom institusjonelle forhold, personlige holdninger og den enkeltes handlingsrom drøftes 

dermed inngående.  

En av hovedkonklusjonene er at de undersøkte departementene i varierende, men betydelig 

utstrekning beveget seg bort fra tradisjoner om byråkratisk nøytralitet og saklighet i retning av en 

nazistisk politisering. Nazifiseringen gikk lengst i Politidepartementet, hvor NS-dominansen etter 

hvert ble betydelig, og der bare et fåtall av de førkrigsansatte embets- og tjenestemennene forble 

i sine embeter og stillinger fram til krigens slutt. Også innenfor et i utgangspunktet ikke-ideologisk 

saksområde som forsyningssektoren vant imidlertid NS etter hvert betydelig innflytelse. Dette 

betyr likevel ikke at nazifiseringen forløp friksjonsfritt. Handlingsmønstrene blant embets- og 

tjenestemennene var differensierte, og spente fra aktiv medvirkning til sabotasje og protester. 

Ofte var det de institusjonelle rammebetingelsene som avgjorde motstandens omfang. Bare i de 

avdelingene hvor embets- og tjenestemennene lyktes i å unngå personutskiftninger til Nasjonal 

Samlings fordel, var det mulig å utvikle en kollektiv motstandsvirksomhet. 

På bakgrunn av hovedfunnene kan det også utledes noen allmenne teser om byråkratiets karakter 

og funksjon i det nasjonalsosialistiske Norge mellom 1940 og 1945. For det første viser med all 

tydelighet at påstander om at «det norske byråkratiet» fungerte i krig omtrent som i fred, eller at 

«byråkratiet» som udifferensiert størrelse utførte den nazistiske politikken, er høyst problemat-

iske. Store flater av arbeidet i sentraladministrasjonen var riktignok preget av kontinuitet. Det 
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fantes også saksområder som i liten grad var knyttet til de nye makthavernes politiske framstøt. På 

tross av slike kontinuitetsmomenter avvek situasjonen i departementene likevel på avgjørende 

områder fra forholdene i sentraladministrasjonen før den tyske invasjonen. Selv om nazifiseringen 

ikke var fullstendig, var omformingen og maktforskyvningen til NSʼ fordel betydelig. Byråkratiet 

under den tyske okkupasjonen var heller ikke enhetlig, men preget av ulike politiske tendenser og 

til dels sterke spenninger. Oftest, om ikke alltid, var det NS-medlemmer – ikke førkrigsansatte 

embets- og tjenestemenn – som utformet og iverksatte de mest ekstreme politiske tiltakene. Et 

spesielt viktig funn er at aktørene som gjennomførte den antisemittiske politikken i Politideparte-

mentet med noen få unntak var NS-medlemmer som var blitt sluset inn i sentraladministrasjonen 

under okkupasjonen. Liknende mønstre kan også finnes i andre departementer. 

For det andre ga ulike individuelle holdninger blant saksbehandlerne seg utslag i forskjellige typer 

administrativ atferd. Bildet av den desinteresserte embetsmann som følger ordre uten hensyn til 

ideologisk ståsted samsvarer i liten grad med funnene i avhandlingen. Handlingsmønstrene blant 

embets- og tjenestemennene spente fra aktiv medvirkning og egeninitiativer til sabotasje, 

protester og organisert motstandsvirksomhet. Nazifiseringen kunne få – og fikk – dermed alvorlige 

konsekvenser for grupper og enkeltpersoner som ble oppfattet som nasjonalsosialismens fiender. 

For jøder hadde det for eksempel betydning at posisjoner i byråkratiet ble besatt av embets- og 

tjenestemenn som ønsket å gjennomføre en antisemittisk politikk. 

Et tredje poeng er knyttet til forholdet mellom institusjoner, aktører og handlinger. At individuelle 

holdninger hadde betydning, betyr ikke at det kan trekkes direkte linjer fra aktørenes oppfatninger 

til arbeidet i departementene. Flere institusjonelle faktorer bidro til å moderere embets- og 

tjenestemennenes handlingsmåter. Hvordan den komplekse dynamikken mellom individuelle 

holdninger og institusjonelle mekanismer utfoldet seg – og hvilken praksis som oppstod – var 

avhengig av flere forhold. Graden av nazifisering, de tyske institusjonenes interesser, holdninger 

blant ledere og mellomledere og byråkratiske normer, tradisjoner og sosialiseringsmekanismer 

spilte særlig aktivt inn. 

I sum bidrar avhandlingen til en langt dypere innsikt i hvordan norske departementer møtte den 

fundamentale utfordringen den nazistiske maktovertakelsen og ambisjonen om å gjøre Norge til et 

nazistisk samfunn innebar for embets- og tjenestemenn. Spennet i vilje og rom for handling for 

enkeltpersoner har blitt klart demonstrert. Selv i den situasjonen de befant seg i, var enkelt-

menneskers oppfatninger langt fra irrelevant.  

 

Stutthof-eksperimentet. Norske politifanger i SS’ omskoleringsleir. (Avsluttet manuskript til 

artikkel. Planlagt publisert i Historisk tidsskrift). Terje Emberland 

Studien tar for seg de norske politifolkene som ble sendt til omskoleringsleiren i Stutthof. 

Søkelyset er for det første satt på SS’ forsøk – først gjennom løfter, privilegier og skoleringstiltak, 

dernest gjennom trusler – på å gjøre de norske politifangene til nasjonalsosialister og lojale 

medlemmer av det SS-kontrollerte norske statsbeskyttelseskorps. For det andre analyseres 

politifangenes reaksjoner på disse fremstøtene og de verdimessige, ideologiske, profesjons-
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bestemte og gruppedynamiske forhold som bidro til å gjøre fangegruppen kollektivt 

motstandsdyktig overfor dette presset. 

Studien er i stor grad basert på ikke tidligere anvendt kildemateriale fra Riksarkivet i Oslo og 

Bundesarchiv i Berlin. Dokumentene knyttet til konfliktene mellom de tyske instansene og den 

norske politiledelsen, mellom Reichskommissariat og SS, og internt i SS, som ble bestemmende for 

plasseringen av politifangene i Stutthof, deres soningsforhold og skoleringstiltakene, er hentet fra 

NS 3: SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, NS 21: Ahnenerbe og NS 19: Persönlicher Stab 

Reichsführer SS i Bundesarchiv, Berlin. Dokumentene knyttet til SSʼ vurdering av fagenes 

holdninger og omskoleringseksperimentets forløp er hovedsakelig hentet fra landssviksakene til 

de to norske SS-instruktørene Lie og Røkenes i Riksarkivet, Oslo. 

Studien løfter frem flere nye forhold og perspektiver:  

1. Den synliggjør spenningen som SS’ dobbeltoppdrag i Norge skapte. Organisasjonen skulle både 

tjene som Reichskommissariats sikkerhets- og represjonsapparat og samtidig, gjennom 

institusjonsbygging og propaganda, gjøre nordmennene til lojale medlemmer av det nordisk-

germanske folkefellesskapet. Dette skapte konflikter, ikke bare mellom Terboven og Himmler i 

synet på okkupasjonspolitikken i Norge, men mellom de ulike SS-institusjonene, grunnet i de 

ulike og til dels kontradiktoriske oppgavene de var satt til å løse. 

2. Indoktrineringsforsøkets forløp og ultimate fiasko viser også hvordan SS’ ideologi, med sin 

idealisering av «den norske stamme» og dens rene rasekarakter, skapte totalt urealistiske 

forventninger til propagandaens effekt, og forvrengte SS-ledelsens virkelighetsoppfatning. 

Dermed løfter studien frem i hvor stor grad raseideologiske synspunkter var bestemmende for 

SS’ politikk og disposisjoner i det okkuperte Norge. 

3. Studien gir også ny innsikt i hvordan oppfatningen av politiets rolle i den norske politietaten 

kolliderte med SS’ idealer. Her virket det norske politiets yrkesetos og nøytralitetskrav som et 

bolverk mot SS’ fremstøt. Dette gjaldt ikke bare overfor de politifolkene som av ideologiske og 

verdimessige grunner opponerte mot forsøkene på å nazifisere den norske politietaten. Av SS’ 

forhør med Stutthof-fangene fremgår det at også de i utgangspunktet kollaborasjonsinnstilte, 

som også delte mange av nasjonalsosialistenes oppfatninger, motsatte seg politiserings-

presset. Dette synes å indikere at heller ikke disse, til tross for sin samarbeidsvillighet, hadde 

internalisert SS-idealet om politimannen som politisk soldat.  

Et viktig funn er dermed at en villighet til pragmatisk kollaborasjon med den tyske okkupasjons-

makten kunne kombineres med en rollebestemt motstand mot nazifiseringsfremstøtene. Dette 

samsvarer godt med både det Øystein Hetland registrerer av respons på nazifiseringsforsøkene i 

flere politikammer, og Kjetil Braut Simonsens funn når det gjelder holdninger og handlingsmønstre 

blant byråkratene i Politidepartementet.  
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Justisdepartementet under okkupasjonen. Masteroppgave «Justisdepartementet under 

okkupasjonen». Levert våren 2013. Ane Ingvild Støen 

Oppgaven omhandler Justisdepartementet i Norge i tida 1940–1945. Den undersøker: (a) hvordan 

NS-myndighetenes og den tyske okkupasjonsmaktens nazifiseringsframstøt etter 25. september 

1940 påvirket Justisdepartementets institusjonelle karakter og personsammensetning, og hvilke 

konsekvenser dette fikk for arbeidsdelingen og saksbehandlingen i departementet; (b) de politiske 

implikasjonene av de interne endringene; og (c) hvilke reaksjonsmønstre som avtegnet seg blant 

Justisdepartementets embets- og tjenestemenn som svar på nazifiseringsframstøtene og NS-

myndighetenes og okkupasjonsmaktens samfunnsendrende politikk. 

Det framkommer av analysen at Justisdepartementet ble delvis, men dyptgripende nazifisert i 

løpet av okkupasjonen. Både i form av at det ble opprettet nye NS-institusjoner som var frakoblet 

alle tradisjonssammenhenger og fungerte på en annen måte enn de tradisjonelle avdelingene og 

kontorene, og ved at embeter og stillinger ble besatt med NS-medlemmer og sympatisører. Videre 

blir det påvist en klar sammenheng mellom den politiske penetreringen og måten departementet 

fungerte på. Etter at den nye NS-institusjonen Justisministerens kontor ble opprettet våren 1941, 

og etter hvert som stadig flere embeter og stillinger i de tradisjonelle avdelingene – Den 

administrative avdeling, Fengselsstyret og Lovavdelingen – ble besatt med NS-medlemmer, 

skjedde det en forskyvning av enkeltsaker og saksområder som var av politisk betydning eller 

berørte politiske forhold over til de nazifiserte delene av departementet. Forskyvningen fikk 

politisk betydning fordi den endret vilkårene som lå til grunn for gjennomføringen av NS-styrets og 

okkupasjonsmaktens politikk: Barrierene mot et utfall som ikke samsvarte med styrets politiske 

målsettinger, ble eliminert ved at saksbehandlingen fulgte saksbehandlingskjeder som utelukk-

ende besto av NS-medlemmer. I ytterste konsekvens innebar nazifiseringen at Justisdeparte-

mentet hadde embets- og tjenestemenn som var villige til å bryte med rettsstatlige prinsipper 

dersom det ble ansett som politisk nødvendig. 

Analysen viser at forskyvningen i saksområder og enkeltsaker over til de nazifiserte delene av 

departementet på den ene siden kan tilskrives statsråd Sverre Riisnæs’ ønske om å legge 

saksbehandlingen til personer som var villige til å ivareta politiske hensyn. Men at forskyvningen 

først og fremst skyldtes motstand blant Justisdepartementets øvrige embets- og tjenestemenn 

mot å ha denne typen saker til behandling.  

Det er påvist at få embets- og tjenestemenn i departementet som ikke var medlemmer av NS, 

aktivt søkte tettere kollaborasjon. Fordi NS-myndighetene hadde begrensede muligheter til å 

utøve tvang overfor denne gruppen, uten at det medførte effektivitets- og kapasitetsproblemer, 

var det også få tilfeller av tvangsbasert kollaborasjon. Den dominerende formen for samhandling 

var pragmatisk kollaborasjon. Denne kollaborasjonsformen – som utgjorde en form for frivillig 

samarbeid, men ble kjennetegnet av en klar distansering til NS-myndighetenes og okkupasjons-

maktens politiske prosjekt – ble ofte utført i kombinasjon med sivile motstandshandlinger. 

Oppgaven konkluderer med at det politiske regimeskiftet 25. september 1940 medførte et brudd 

på politisk nivå som etter hvert forplantet seg nedover i Justisdepartementets administrasjon og 

bidro til en delvis nazifisering av departementet. Omveltningene bidro også til å politisere embets- 
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og tjenestemenn som sto utenfor NS. Det skjedde en polarisering i Justisdepartementet mellom 

såkalte jøssinger, altså motstandsfolk, og NS-medlemmer. En utbredt holdningskamp bidro til å 

skape, forsterke og opprettholde dette skillet. Det er viktig å presisere at det var personer som 

befant seg mellom de to polene, og at handlingstypene kunne variere fra sak til sak. 

Motstandsaktiviteten i departementet tilbakeviser imidlertid enhver tese om et apolitisk byråkrati 

som lett tilpasset seg landets nye herskere og ubesværet utførte landsskadelige handlinger, og 

som derfor var sårbart overfor et politisk regimeskifte. 

Realiteten var at i Justisdepartementet hadde Riisnæs etter hvert et tilstrekkelig stort personell av 

NS-medlemmer til å kunne sikre at alle tiltak han ønsket gjennomført, ble effektuert fra 

departementets side. Dette belyser én viktig begrensning ved motstandsaktiviteten. 

Motstandshandlingene kunne forhindret at embets- og tjenestemenn meldte seg inn i NS, tvang 

behandlingen av politisk betonte saker over i de nazifiserte delene av departementet og sørget for 

at viktig informasjon ble formidlet til motstandsbevegelsen. Etter hvert som nazifiseringsgraden i 

Justisdepartementet økte, var imidlertid ikke motstandshandlingene i stand til å stanse 

gjennomføringen av nazistiske tiltak. Når NS’ politiske «nyordningsprosjekt» likevel strandet, var 

det på grunn av motstand innenfor de samfunnsområdene og sektorene hvor politikken ble 

forsøkt implementert, ikke på grunn av motstand i departementet. I de tilfellene hvor NS-

myndighetene og okkupasjonsmakten disponerte over tilstrekkelige ressurser – der hvor de hadde 

et tilstrekkelig antall villige medhjelpere i alle ledd – lot politikken seg gjennomføre. Dette var 

tilfellet for eksempel ved arrestasjonen, deportasjonen og likvidasjonen av de norske jødene. 

I etterkant av Støens masteroppgave har Kjetil Simonsen levert og forsvart sin doktoravhandling 

(se over). DIMNO-prosjektet har således ført til en vesentlig styrking av kunnskapsnivået om de 

sentraladministrative institusjonenes virksomhet under okkupasjonen og handlingsmønstrene til 

embets- og tjenestemenn som 25. september 1940 ble underlagt en ny politisk ledelse med 

totalitære ambisjoner. Spesielt viktig er den kunnskapen frambrakt om hvordan den antisemittiske 

politikken ble behandlet i departementene og hvilken rolle antisemittisk overbevisning og tysk 

press spilte her.  

 

Okkupasjonsregimer i det tyskokkuperte Europa 1939–1940. Nazifisering i den store 

sammenhengen og sivil motstand i vest. Odd-Bjørn Fure 

Orientering om status og videre planer: På grunn av flere måneders sykdom i siste del av 2016 og 

begynnelsen 2017, og uventet mye arbeid med prosjektledelse, er jeg noe forsinket med mitt 

prosjekt. Beregnet tid for å fullføre er ca. 10 måneder. Manuskriptet er skrevet på engelsk. Jeg har 

gode internasjonale konsulenter. Teksten planlegges trykt både på norsk og engelsk. 

Prosjektets tema er de to hovedtypene av grunnleggende samfunnsomforming som den nazistiske 

staten iverksatte i Vest- og Øst-Europa, basert på en makrohistorisk diskurs, og en mer dypt-

gående analyse av varianter av den første med Nederland og Norge som kasus. 

Den første hovedtypen hadde utgangspunkt i institusjoner og individer i de «germanske landene» i 

Nordvest-Europa, og var et forsøk på å fortsette nazifiseringsprosessene i dette området etter den 
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samme grunnmodellen som hadde vært anvendt i Tyskland og Østerrike. Den grunnleggende 

forutsetningen for denne endringsstrategien var at majoritetsbefolkningen i dette området av 

Europa var plassert på toppen av det nazistiske rasehierarkiet. Den andre typen av samfunns-

omforming hadde territorier i Polen og den vestlige delen av Sovjetunionen som utgangs- og 

orienteringspunkt. Den var basert på den bærende politiske trosforestillingen at majoritets-

befolkningene i disse områdene gjennomgående var mindreverdige, og følgelig var plassert på 

bunnen av nazistenes rangering av raser. 

Begge strategiene hadde et felles mål, å utvide det storgermanske riket i nordvestlig og østlig 

retning for å sikre strategisk dybde for det tyske kjerneområdet, som ifølge Hitler var og måtte 

forbli både det militære og ideologiske kraftsenteret i det utvidede stortyske riket. Okkupasjonene 

og de to typene samfunnsomforminger skulle skape et varig og utvidet grunnlag for tysk, nazistisk 

dominans i Europa. I Nederland og Norge skulle dette grunnlaget etableres ved en total omkalfat-

ring av verdier, politiske trosforestillinger og styresett, med basis i de eksisterende majoritets-

befolkningene. I Øst – i Polen og Sovjetunionen – skulle det tilveiebringes gjennom befolknings-

utskiftning, ved enorme massedrap og fordrivelser, slavebinding av de eksisterende majoritets-

befolkningene og ved storstilt tilførsel av germanske bosettere. Dette gigantiske, destruktive 

prosjektet hadde ingen forbilder i europeisk historie. Det framsto som forlengelse av nazistisk 

mytologi og utopier om nye relasjoner mellom Raum und Rasse. 

Det dreide seg om to komplementære strategier for å realisere utopien om det stortyske riket, 

med et samfunnssystem som skulle dekke stadig utvidede geografiske områder, sentrert om en 

kombinasjon av ideen om en homogen overlegen rase og samfunns- og statsinstitusjoner 

impregnert av nazistisk ideologi og praksis.  

Framstillingen fokuserer på fire forvaltningsenheter: Nederland og Norge i vest og Ostland og 

Ukraina i øst. I alle disse tilfellene var okkupasjonsstyret av sivil karakter og basert på Reichs-

kommissariat, en styringsform som signaliserte annektering og assimilasjon. I vest fulgte disse de 

nasjonale grensene, i øst var de basert på store omgrupperinger uten hensyn til eksisterende 

grenser. I tillegg hadde alle disse Reichskommissariate sterk presens av sentrale SS-institusjoner: 

Höhere SS-und Polizeiführer, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SS og Ordnungspolizei – 

institusjoner som i stor grad tok ordrer direkte fra SSʼ ideologiske senter og kommandosentral, 

Reichssicherheitshauptamt i Berlin. I tillegg hadde disse styringssystemene omfattende sivilforvalt-

ninger som i øst primært var rekruttert fra NDSAP og andre partiorganer, mens de i vest i langt 

større grad var bygget opp av personer med forvaltningserfaring fra Tyskland. De to forvaltnings-

myndighetene i vest var kjennetegnet av det karakteristiske dobbelstatssystemet, hvor en lite 

politisert sektor opprettholdt rester av rettsstatlig praksis og en terroristisk og repressiv sektor 

frakoplet rettsstatlige bindinger. I øst eksisterte ikke denne institusjonelle dobbeltheten. Der 

dominerte et terroristisk og vilkårlig forvaltningssystem uten vesentlige modererende instanser. 

Hvordan disse ulike institusjonene i okkupasjonsregimene prøvde å realisere de to hoved-

strategiene – i øst og i vest – utgjør tyngdepunktet i denne del av arbeidet. 
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Realiseringen av de ekstreme målsettingene i øst var helt avhengig av at Wehrmacht klarte å 

erobre de sovjetiske områdene vest for Uralfjellene, og at hæren og SS-styrkene klarte å pasifisere 

de erobrede områdene. Tilbakeslaget foran Moskva i desember 1941, det totale nederlaget for de 

tyske styrkene rundt Moskva i februar 1942, og de avgjørende nederlagene i slagene ved 

Stalingrad og Kursk i januar og juli 1943, satte en definitiv stopper for de nazistiske eksperiment-

ene med nye relasjoner mellom geografiske rom og raser. Det var altså rent militærpolitiske 

maktforhold som avgjorde om det gigantiske prosjektet i øst kunne komme i gang og bli 

gjennomført.  

Det nazistiske omformingsprosjektet i vest sto overfor helt andre utfordringer. De nordvest- og 

vesteuropeiske statene gjennomgikk i tidsrommet 9. april til 22. juni 1940, med unntak av Norge, 

en serie korte, knusende Blitz-kriger. Militærapparatene ble oppløst. Før invasjonen i Normandie i 

juni 1944 sto ikke okkupasjonsmakten overfor militære problemer i dette området. Det grunnlegg-

ende problemet for okkupasjonsmakten i vest var hvordan den ubestridte militære dominansen 

skulle omsettes i politisk aksept for en total omorganisering av samfunn og stat etter nazistisk 

mønster. I et møte med spesielt betrodde journalister umiddelbart før invasjonen av Norge og 

Danmark ga Goebbels et autoritativt svar på dette spørsmålet: Nazifiseringen av de planlagt 

erobrede landene i vest skulle skritt for skritt følge de grunnprinsipper, erfaringer og metoder som 

var anvendt i den nazistiske revolusjonen i Tyskland. Nazifiseringen av Østerrike 1938–1940 og 

Sudetenland 1939–1940, i begge tilfeller ledet av Reichskommissäre, ga støtte til denne oppfat-

ningen. Det kom som et sjokk både for lederne av de tyske sivilforvaltningene og de ulike SS-

formasjonene at erfaringene fra disse landene og områdene i det vestlige Sentral-Europa ikke 

hadde gyldighet i Vest-Europa. Med forsøkene på å vinne majoritetsbefolkningene for den 

nazistiske stats- og samfunnsoppfatning beveget de nazistiske lederne seg inn i et politisk og 

kulturelt fremmed landskap de ikke kjente, og aldri forsto. 

Det var en betydelig grad av beredskap til ikke-ideologisk, pragmatisk kollaborasjon med 

okkupasjonsmakten, men både avgrensede og omfattende nazifiseringsframstøt var gjennom-

gående mislykket, i Nederland og Norge. De kjørte seg fast i omfattende og dyptgripende kultur-

elle og politiske motstandsnettverk – både i form av undergrunnsaktivitet og offentlige manifesta-

sjoner. Robustheten i ugjennomtrengelighet varierte etter sektor og institusjonstype. De to 

nazistiske omformingsstrategiene – i øst og vest – kollapset omtrent på samme tid, i 1942–1943, 

begge med klare forvarsel ett til to år tidligere. I november 1943 trakk Himmler endelig den 

uunngåelige konklusjonen: Det hadde ikke vært mulig i noe land i Vest-Europa å finne en politisk 

partner som var av en slik karakter at den kunne ha bidratt til å vinne majoritetsbefolkningen for 

de nazistiske ideene!  

Spørsmålet om hvilke makrohistoriske forhold som kvalitativt skilte samfunnsutviklingen i Vest-

Europa fra de sentrale konfigurasjonene i den tyske og østerrikske utviklingen, har ikke vært reist 

på noen systematisk måte av historikerne. I dette arbeidet er det gjort et slikt forsøk. Her skal bare 

de mest sentrale faktorer og forhold nevnes: Med unntak av Frankrike hadde ingen av de okku-

perte landene i vest opplevd flere vekslinger mellom demokratisering og autoritære tilbakeslag, 

noe som hindret demokratiske normer og praksisformer i å få innpass som stabile elementer i den 

nasjonale habitus. I vest hadde oftest de store moderniseringsprosessene på det nasjonale, 
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forfatningsmessige og økonomiske området skjedd med varierende tidsintervaller, mens de i 

Tyskland ble viklet sammen i en fortettet, samtidig konstellasjon, ingen stat i vest hadde opplevd 

revolusjon, statskuppforsøk og borgerkrigsliknende forhold i det 20. århundret. Heller ikke det 

sivilisasjonsforfallet som Tyskland opplevde under Weimar-republikken, med forvitring av det 

legitime statlige voldsmonopolet, med sterke paramilitære organisasjoner og en vindskjev retts-

stat. Ingen vesteuropeisk stat opplevde heller et slikt rystende slag mot den nasjonale selvfølelsen 

som Tysklands nederlag i 1918 medførte, med omfattende tap av territorier, befolkning og ellers 

sterkt ydmykende, tvangspålagte fredsbetingelser, som blant annet innebar sterke begrensninger i 

landets suverenitet. Dette var grunnbetingelsene for omfattende og slagkraftige nazistiske 

bevegelser. Men også geopolitiske forhold var av stor betydning for at den politisk-ideologiske 

motstandsfronten i så stor grad holdt stand mot nazifiseringspresset. At Storbritannia ikke lot seg 

nedkjempe høsten 1940, ga de vesteuropeiske motstandsgruppene håp om seier selv da Tyskland 

oppnådde sine mest spektakulære erobringer i øst i 1941–1942. 

Hvorfor de nazistiske lederne ikke innså betingelsene for sin egen framgang og posisjon i Tyskland, 

og hvorfor de heller ikke innså at det politisk-ideologiske nazifiseringsprosjektet i vest manglet helt 

i dette området, har fått en forbausende liten plass i de historiske diskursene om dette feltet. I 

dette arbeidet står de derimot i sentrum. Noen stikkord antyder retningen på denne analysen: 

Nazistisk ideologis totale fiksering på partikulære fenomener – den nordiske rasen og dens angive-

lig selvfølgelige nazistiske politiske korrelat, fraværet av universalistiske verdier og tenkning 

hindret dem i å erkjenne den fundamentale betydningen av ulike kulturer og politisk konstitusjo-

nelle tradisjoner. En mangel på politisk og vitenskapelig pluralisme gjorde det vanskelig, eller 

umulig, å korrigere feilgrep. Endelig sto den massive betoningen av vold, undertrykkelse og masse-

drap som politiske virkemidler i veien for enhver tanke om og forsøk på å vinne befolkningene ved 

overbevisning. Nazismen var ikke formatert for denne typen politisk praksis. 

Siste del av prosjektet er viet likheter og forskjeller i okkupasjonsstyrer, motstand og kollaborasjon 

i Nederland og Norge. Selv om begge land hadde Reichskommissariate, var det betydelige for-

skjeller i maktrelasjonene mellom disse og SS-institusjonene og mellom disse og maktsentrene i 

Berlin. I tillegg var et ideologisk kollaborasjonssystem koplet på de tyske styringsorganene i Norge. 

Både disse forholdene, samfunnsstrukturelle og topografiske forskjeller mellom de to landene 

samt store geopolitiske forskjeller førte til betydelige ulikheter innenfor både kollaborasjons- og 

motstandsfeltet. De store voldelige motstandsaksjonene spilte for eksempel en sentral rolle i 

Nederland, mens de var nesten fraværende i Norge. Her sto en spesiell form for sivil ulydighet i 

forgrunnen, spesielt 1940–1942. 

Det samlede resultatet ble imidlertid forbausende likt i de to landene. I begge land viste 

nasjonalsosialisme og liberalt demokrati seg som inkompatible størrelser. Motstandsbevegelsens 

viktigste bidrag i kampen mot okkupasjonsmakten var å demonstrere dette. 

Oppsummert gir framstillingen en inngående og fortettet analyse av både okkupasjonsstyrer og 

varianter av kollaborasjon og motstand i Nederland og Norge. I det sentrale spørsmålet om 

hvorfor genocid-politikken overfor jødene endte med en dramatisk høyere dødsrate i Nederland 

enn i Norge – 76% og 33/34% - drøftes en sentral tese i den nyere Holocaust-forskningen: Der hvor 
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SS-institusjonene maktet å tilkjempe seg en sterk institusjonell autonomi både overfor andre 

maktinstitusjoner i okkupasjonsregimet og i det okkuperte landet, var mulighetene for å redde en 

betydelig andel av jødene langt mindre enn i land hvor SS måtte forhandle med flere aktører for å 

implementere den antijødiske politikken. 

 

Ph.D-prosjekt: In the Shadow of the SS – Three Norwegian Police Districts 1940–1945. Øystein 

Hetland 

Status for prosjektet er som følger: Rundt 350 sider tekst er per nå produsert. Litt videre arbeid 

med empiri, innledning, metode, komparasjon og analyse står igjen, pluss redigering. Prosjektet 

ferdigstilles i løpet av 2017.  

Funnene har vist at de teoretiske grunnpilarene for DIMNO har vært fruktbare. Ikke minst er det 

all grunn til å framheve Ernst Fraenkels konsept om dobbeltstaten som et fundamentalt 

kjennetegn for en nazistisk stats rettsstatlige praksis som passende også for å skildre og forklare 

norske forhold. Svært raskt etablerte tyske myndigheter et parallelt system for å slå ned på politisk 

motstand, et system med helt andre spilleregler enn de man brukte i «upolitiske» saker. Denne 

utviklingen ble til en viss grad støttet av aktører innenfor NS, men også innen partiet var det noen 

som ropte varsko om utglidningen i normer, inkludert sikkerhetspolitisjef Oliver Møystad. Dette 

parallelle systemet ble stadig større og mer radikalt etter hvert som krigen skred fram. Norsk politi 

måtte enten «bli med på karusellen» eller bli marginalisert. Tysk politi hadde nemlig makt til alltid 

å kunne overta behandlingen av en sak og slå ned på politifolk som på ulikt vis protesterte mot 

uthulingen av rettsstatlige prinsipper, noe studien har mange eksempler på. Resultatet var et politi 

som i løpet av få år drev med ting knappest tenkbart i fredstid, som tortur og åpen væpnet kamp 

mot motstandsgrupper. Spesielt gjaldt dette det nyopprettede politiske politiet, Statspolitiet 

(Stapo), hvor man fra høsten 1942 nærmest ga opp å stille folk for retten og i stedet fengslet eller 

forviste folk uten lov og dom. Tross et offisielt forbud mot tortur ble voldsbruk svært vanlig. 9 av 

20 aktive statspolitimenn i Stavanger i 1945 ble for eksempel etter krigen dømt for vold mot 

fanger.  

Studien har vist at en firedeling av konseptet «kollaborasjon» i ideologisk, interessemaksi-

merende, pragmatisk og tvangsbasert kollaborasjon er fruktbar. Med utgangspunkt i erkjennelsen 

av at okkupasjonen og den tyske overmakten innebar en konstant latent trussel om bruk av makt 

mot enhver form for motstand, kan man likevel se klare ulikheter i motivasjon for og grad av 

samarbeid med okkupanten, med konkrete konsekvenser for den øvrige befolkning. En ideologisk 

overbevist nazist var langt farligere enn en politimann som halvhjertet utførte en ordre han 

mislikte. Samtidig peker studien på mange interessemaksimerende politifolk som snudde kappen 

etter vinden.  

Det norske politiet ble dyptgående, men aldri fullstendig ideologisk nazifisert. En betydelig del, 

men ikke et flertall av politimennene ansatt ved krigsslutt, sluttet aktivt opp om nazismen. Rundt 

40–50 % var NS-medlemmer, men innholdet i dette medlemskapet varierte sterkt, med en rekke 

papirmedlemskap, til stor irritasjon for lokale ledere av NS. Denne konklusjonen er også gyldig for 
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folk som ble tilsatt under krigen, selv de som hadde gjennomgått de nye nazistiske utdannings-

kursene, som aldri ble de rene utklekkingsanstaltene for overbeviste nazister slik tysk SS ønsket 

seg. Statspolitiet, i det minste i Stavanger, er et unntak fra denne tendensen. Det var ved krigsslutt 

i overveldende grad dominert av dedikerte nazister som trodde på et nazistisk Norge og slåss mot 

politiske motstandere ut fra denne motivasjonen. 

Den kun delvis gjennomførte ideologiske nazifiseringen er påfallende gitt de svært hardhendte 

metodene tysk og i mindre grad norsk politi kunne bruke for å renske ut politiske motstandere og 

rekruttere pålitelige folk. I siste instans strandet forsøket på å gjøre norsk politi 100 % politisk 

pålitelig ikke på verken viljen eller adgangen til å bytte ut folk, men snarere på den prekære 

mangelen på kvalifiserte nazister, og da spesielt jurister.  

I hvor stor grad politifolkene sluttet opp om nazismen var som sagt relevant også for de som kom i 

kontakt med det. Livet som politimann bød nemlig på svært mange små og store sjanser til å 

sabotere, se en annen vei eller på andre måter velge om man ville hindre eller fremme kampen 

mot nazistenes utpekte fiender. Hvem som kom for å arrestere eller etterforske deg, hadde ofte, 

men ikke alltid, konsekvenser for din endelige skjebne.  Mot slutten av krigen synes de grunn-

leggende skillene i pålitelighet å ha blitt erkjent av de nazistiske lederne, som derfor søkte hjelp 

hos politifolk de så på som politisk pålitelige, mens upålitelige ble brukt til mindre politisk sensitive 

oppdrag. Tilliten til det norske politiet som lydig redskap var sterkt redusert. Tidligere i okkupa-

sjonen er dette bildet langt mer blandet, og sorteringen av oppdrag er mindre tydelig. I Ålesund, 

hvor man hadde svært få NS-medlemmer, ble for eksempel motstandsfolk i politiet beordret til å 

arrestere andre motstandsfolk, til og med folk de jobbet illegalt sammen med.  

Ut fra dette må norsk politis bidrag til Holocaust sees på som resultat av en større tendens, og ikke 

resultat av utstrakt antisemittisme i norsk politi, som det ikke er så mange tegn på at var en viktig 

tankestrøm hos norske politifolk. Politiet hadde allerede før ordrene om arrestasjoner av jøder 

fått og utført ordre som var helt klart illegitime ut fra ikke-nazistiske normer eller ulovlige ut fra 

førkrigstidens lovverk. Ikke minst gjelder det massearrestasjonene av lærere i mars 1942. Da 

ordrene om å arrestere jødene kom, var politiet ideologisk splittet og kuet. Realistisk sett var 

politiet ute av stand til en kollektiv ordrenekt. Konsekvensene av noe slikt var demonstrativt 

potensielt alvorlige, og muligheten for å redde ofrene gjennom å innta et slikt prinsipielt stand-

punkt begrenset. Som under læreraksjonen gjorde derfor på overflaten de aller fleste det de ble 

beordret til. Samtidig viser studien at både i Skien og Ålesund var politifolk sentrale i det henholds-

vis suksessfulle og mislykkede forsøket på å redde lokale jøder fra arrestasjon og deportasjon. Det 

er klare tegn på at arrestasjonene av jødene av en god del politifolk ble sett på som et nytt 

toppunkt i nedrige ordrer. Blant annet var det i Statspolitiet i Stavanger flere som trakk seg ut av 

tjenesten etter arrestasjonene av jødene, som for dem ble en klar illustrasjon på hva slags politi de 

var blitt en del av. Men for andre var dette ikke forbundet med samme moralske kvaler, noe som 

igjen understreker behovet for å se på norsk politi under okkupasjonen som en differensiert 

gruppe. 
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Kampen om skolen 1940–1945. Nazifiseringsfremstøt og motstand (arbeidstittel). Nicola Karcher 

Prosjektets status:  

Frem til slutten av januar 2017: Utvikling av et manus, basert på kildestudier i norske, tyske og 

nederlandske arkiv, forskningslitteratur og populærvitenskapelig litteratur. Fra februar til 

sommeren 2017: Videreutvikling av manuset til en monografi. Vinteren 2017 / årsskiftet 2017/18. 

Boken er forventet utgitt hos Dreyers forlag med Edvard Thorup som redaktør. 

 

Ved siden av innledningen og avslutningen vil boken består av fire hoveddeler. Del 1: Utviklingen 

av en autoritær skole i Tyskland, med hovedvekt på den nasjonalsosialistiske skolen. Del 2: 

Nasjonalsosialistisk skolepolitikk i Norge med vekt på Kirke- og undervisningsdepartementet, 

Norges Lærersamband og Reichskommissariats Abteilung Schule und Bildung. Del 3: Sivil motstand 

i den norske skolesektoren: verdier og holdning. Del 4: Sivil motstand og skolesektoren i det 

okkuperte Nederland, som danner grunnlaget for komparasjonen med Norge. 

Prosjektet bidrar med ny empirisk og mer nyansert kunnskap på flere felt. Verken Kirke- og 

undervisningsdepartementets eller Norges Lærersambands forsøk på å konsipere en norsk 

nasjonalsosialistisk skolepolitikk eller rollen til Reichskommissariats Abteilung Schule und Bildung 

er blitt grundig undersøkt tidligere. 

Om lærernes motstand finnes det riktignok en rekke fremstillinger, men disse har ikke analysert 

skolefrontens formulering av en selvstendig antinazistisk ideologi. Det eksisterer ikke forsøk på å 

plassere motstanden til den norske lærerstanden i en internasjonal kontekst. Dette er et sentralt 

poeng i prosjektet som sammenligner de norske lærernes motstandskamp med skolesektoren i 

Nederland, og som diskuterer forsøket på å etablere en norsk nasjonalsosialistisk skolepolitikk 

med utgangspunkt i de tyske nazistiske skolekonseptene.  

DIMNO-prosjektets konsept om kollaborasjon, ideologisk, interessemaksimerende, pragmatisk og 

tvungen, kunne ikke anvendes på lærernes motstandskamp, men har vært fruktbart for 

undersøkelsen av Kirke- og undervisningsdepartementet og Norges Lærersamband. Mens 

førstnevnte var preget av både ideologisk og pragmatisk kollaborasjon, har sistnevnte som 

nyetablert og ren nasjonalsosialistisk organisasjon utelukkende vært kjennetegnet av ideologisk 

kollaborasjon. 

Et sentralt poeng i boken er at myndighetene med ansvaret for nazifiseringen av skolesektoren 

mislyktes i å utvikle en samkjørt skolepolitikk. Dette påvirket i stor grad hvordan nazifiserings-

fremstøtene så ut. Det fantes ikke noe overordnet konsept for en nasjonalsosialistisk norsk skole. 

Noen av grunnene var konkurranse og mistillit mellom ledende aktører og sprikende ideologiske 

forestillinger. 

Skolefronten derimot fikk utviklet et felles verdisett som var vesentlig for lærerstridens suksess. 

Dette verdisettet var både preget av en reaktivering av lærerstandens selvforståelse som 

forkjemper for det norske demokratiprosjektet og møtet med en nazistisk okkupasjonsmakt og 

Nasjonal Samlings kollaborasjon. Ved siden av lærerstandens rolle som demokratisk opinions-



 

14/18 

 

danner, var kampen for ungdommen, kristendom versus nazisme og kampen mot det korporative 

Rikstinget sentrale ideologiske bærebjelker. 

Sammenligningen med skolesektoren i Nederland har vært meget fruktbar, og viser at de norske 

lærernes motstand skilte seg ut og hadde suksess særlig på grunn av tre faktorer: dannelsen av en 

felles identitet og holdning, en utbygd infrastruktur fra før og samarbeidet med den sivile mot-

standsledelsen. 

 

Prosjektets organisering 

Prosjektet har blitt ledet av professor emeritus Odd-Bjørn Fure. De fagadministrative funksjonene 

er utført av doktorgradsstipendiat Øystein Hetland. 

En nasjonalt og internasjonalt sammensatt referansegruppe har i årlige møter blitt forelagt 

prosjektdeltakernes manuskripter for analyser, evaluering og kritikk. Referansegruppen har vært 

sammensatt av representanter fra historieseksjonene ved universitetene i Berlin (FU) og 

Amsterdam, den militære høyskolen i København, UiO, Institutt for forsvarsstudier, Oslo og HiOA. 

Prosjektet har derfor kunnet nyttiggjøre seg innsikter fra et bredt spekter av forskningsmiljøer. 

Fra 2012 til 2016 har det vært arrangert seks møter i referansegruppen. 

Prosjektet har arrangert tre konferanser, én nasjonal og to internasjonale: 

 Kollaborasjonens irrganger – aspekter ved norsk kollaborasjon under okkupasjonen. HL-

senteret, 25.2.2014 

 Civilian Resistance against Nazification Campaigns 1940–1945 – Norway in a Western 

European Perspective. HL-senteret, 25.–26. februar 2015. 

 From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative. Shifts in Norwegian Memory Culture 

after 1945 in Comparative Perspective, 15.–16. mars 2013. Fellesarrangement mellom 

DIMNO og historieseksjonen ved Freie Universität. Innledningsforedrag ved Odd-Bjørn 

Fure og Arnd Bauerkämper. 

Holocaust-forskningens status i Norge var temaet for et seminar på HL-senteret 14.4.1915 med 

deltakelse av DIMNOs forskere og forskere fra Jødisk Museum og andre relevante forsknings-

miljøer i Oslo-området. 

Forskergruppen har hatt 14 møter for å drøfte manuskripter og løpende konseptuelle og 

empiriske spørsmål. 

 

Forskning 

To doktorgradsforskere har vært knyttet til prosjektet. Én har fullført arbeidet og doktorert (Kjetil 

Braut Simonsen). Den andre, som også har hatt en 20 % stilling som prosjektkoordinator, regner 

med å levere sin avhandling ved utgangen av 2017 (Øystein Hetland).  
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Odd-Bjørn Fure har ved siden av oppgaven som prosjektleder hatt et delprosjekt som 

seniorforsker som har vært beregnet til 50 %. 

Én seniorforsker har vært knyttet til prosjektet på deltid (Terje Emberland) og en post-doc-forsker 

har hatt et toårsengasjement (Nicola Karcher). Dr.art. Jorunn Sem Fure var knyttet til prosjektet i 

et 50 % engasjement 2–3 måneder våren 2012. 

Tre masterstudenter, som har hatt ettårige stipend fra prosjektets midler, har tatt avsluttende 

eksamener i løpet av prosjektperioden. Alle har vært tilknyttet IAKH, UiO. Samtlige har gitt 

vesentlige bidrag til prosjektet. Én av disse har hatt en spesiell rolle i og betydning for prosjektet 

(Ane Ingvild Støen). Hun var med i prosjektgruppen som utarbeidet prosjektsøknaden, hun har 

hele tiden vært medlem av forskergruppen. I sin masteroppgave utførte hun en pioneroppgave da 

hun var den første som anvendte prosjektets begrepssett for en analyse av 

nazifiseringsframstøtene mot Justisdepartementet.  

 

Formidling, samfunnskontakt og samfunnsrelevans.  

Et utvalg: 

 Fem bidrag til Norske historiedager om DIMNO-prosjektet, i Oslo juni 2014 

 Sivilsamfunnet sto imot. Kronikk i Aftenposten 25. januar 2015, ved Odd-Bjørn Fure om 

den sivile motstandsfrontens kamp mot nazifiseringsframstøtene fra høsten 1940 

 Forelesninger i HIS 2426: Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939–1945 ved UiO, ved 

Øystein Hetland, Kjetil Simonsen og Terje Emberland, 2014, 2015, 2016 

 The Conditions, Functions, Achievements and Failures of Civilian Resistance 1940–1945 – 

Norway in a Western European Perspective. Keynote Speech, ved Odd-Bjørn Fure på 

konferansen: Civilian Resistance against Nazification Campaigns – Norway in a Western 

European Perspective. HL-senteret 25.–26. februar 2015 

 Mot min samvittighet – om lærernes motstand i okkupasjonstiden. Foredrag på Oslo 

Skolemuseum 9. april 2015, ved Odd-Bjørn Fure 

 Okkupasjonsregimer i det tyskdominerte Europa 1939–1945. Foredrag i Gamle Festsal, ved 

Odd-Bjørn Fure, 5. september 2015 

 «Holocaust and Historiography: The Case of Norway». Paper lagt fram på den 

internasjonale forskningskonferansen The Holocaust and the Contemporary World, 

Krakow 23.–24. april 2015, ved Kjetil Simonsen 

 Hvorfor er vi ennå ikke ferdig med krigen. Keynote speech på Agderseminaret, arrangert 

av UiA, Vest-Agder-museet og stiftelsen Arkivet, oktober 2015, ved Odd-Bjørn Fure på 

konferansen Hvorfor vekker andre verdenskrig og Nazi-Tysklands okkupasjon av 

mesteparten av Europa 1939–1945 fortsatt så stor interesse? 

 «Continuities and Discontinuities in the Ministry of Justice 1940–1945», på 

rundebordskonferansen Continuities and discontinuities in law and oppression in twentieth 

century Europe: The cases of Italy, Germany and Norway ved Det juridiske fakultet, 

Universitetet i Oslo, 3.12.2015, ved Ane Støen 
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  «Helpers and Perpetrators during the Holocaust in Norway», foredrag på konferansen 

«Holocaust in the Nordic Countries», ved DIIS, København, 19.–20. oktober 2015 ved 

Øystein Hetland  

 To foredrag ved fagseminaret «Den tyske okkupasjonen av Norge», Ridehuset på Akershus 

festning, 8. mai 2015, ved Kjetil Simonsen og Øystein Hetland 

 «Norsk politi i skuggen av SS», foredrag for HL-senterets venneforening, ved Øystein 

Hetland, 28.11.2016 

I den omfattende og mangslungne kommunikasjon som prosjektdeltakerne har hatt med 

forskersamfunnet og med massemediene, har det vært en vedvarende, stor interesse for 

prosjektets perspektiv og forskningsprofil. Vårt hovedspørsmål: Hvordan reagerte befolkningen i 

de to liberaldemokratiske samfunnene Nederland og Norge da de ble invadert og okkupert av den 

nazistiske staten, og da de fleste friheter ble opphevet? har vekket stor interesse. Det er spesielt 

betydningen av dypt forankret demokratiske verdier, holdninger og nettverker, og mer generelt 

spørsmålet om en demokratisk beredskap for å motstå truende autoritære opinionsbølger og 

sosiale bevegelser, som har blitt brakt i forgrunnen i ulike sammenhenger. Hva var 

forutsetningene for at demokratiske forsvarsverker holdt stand 1940–1945, at de ga etter og i en 

del tilfeller brøt sammen? Spørsmålene er sjenerende aktuelle. Prosjektets forskning rommer et 

reservoar av innsikter, hypoteser og teorier som kan gi grunnlag for videre refleksjon og forskning. 

De reaksjonene som er kommet fra våre internasjonale kontakter og samarbeidspartnere, har gått 

i samme retning: et viktig prosjekt i rett tid! 

Internasjonal publisering: 

 The Position of the School and University when placed between Democratic Tradition and 

Totalitarian Revolution: The National Socialist politics of Knowledge and the Educational Elites 

in Occupied Norway, ved Jorunn Sem Fure, 229–259, Mette Buchardt, Pirjo Markkola og Heli 

Valtonen (red.) Education, State and Citizenship. Helsinki 2013 

 From Patriotic Memory to Universalistic Narrative? Shifts in Norwegian Memory Culture after 

1945 in a Comparative Perspective. Arnd Bauerkämper, Odd-Bjørn Fure, Øystein Hetland, 

Robert Zimmermann (red.). Fellesutgivelse av DIMNO-prosjektet og historieseksjonen ved 

Freie Universität. Både Øystein Hetland og Odd-Bjørn Fure har sentrale bidrag til innledningen 

– henholdsvis om erindringsprosesser knyttet til det norske Holocaust og om motstand i Vest-

Europa 1940–1945. Odd-Bjørn Fure har også forfattet et av antologiens 12 hovedbidrag: 

Developmental Societal Processes. Changing Configurations of Memories. The Case of Norway 

in a Comparative Perspective, 43–62. 

 

Konklusjon 

Ved siden av de substansielle hovedmålene for prosjektet som er skissert innledningsvis i denne 

rapporten, var det ønskelig også å gi viktige bidrag til en reorientering og oppgradering av norsk 

historieforskning på det okkupasjonshistoriske feltet, inkludert Holocaust i Norge, både når det 

gjelder analyseformer, metoder og perspektiver. 
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1. Hovedmønstrene i den tidligere okkupasjonsforskningen – spesielt den som har blitt konsipert 

etter 1960-årene – har gitt liten plass både for inngående, differensierende studier og 

omfattende syntetiserende framstillinger. Spesielt har udifferensiert bruk av kollaborasjons-

begrepet virket stengende for viktig innsikt. Med utvikling av et ensemble av hovedbegrep – 

ideologisk, ikke-ideologisk / pragmatisk og interessemaksimerende kollaborasjon – og en 

videre differensiering av disse har det blitt mulig å utvikle et mer komplekst og virkelighets-

nært bilde av okkupasjonstiden, både når det gjelder uovervinnelige stengsler for visse 

handlingstyper og for handlingsbetingelser som faktisk fantes. Selv om pragmatisk kollabora-

sjon ga viktig støtte til okkupasjonsmakten – i noen tilfeller av katastrofal art, var denne 

handlingstypen ofte nødvendig for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. Den ga også 

mulighet til obstruksjon, til å få viktig informasjon som kunne tjene motstandsbevegelsen og 

dekke for aktivt motstandsarbeid. I flere tilfeller ga tilgang på og formidling av slik informasjon 

grunnlag for strategisk viktige disposisjoner fra motstandsnettverk.  

Sammenfiltringen av pragmatisk kollaborasjon og sivil motstand var så kompleks og 

omfattende, og spilte en så viktig rolle, at det er grunnlag for å hevde at de to aktivitets-

formene til sammen representerte den viktigste reaksjonen på okkupasjonsmaktens og de 

ideologiske kollaboratørers framstøt. Det er også grunnlag for å framsette en hypotese om at 

dette også var en dominerende reaksjonsform i Nederland, mens tyngdepunktene i reaksjon-

ene på okkupasjonsmaktens framstøt var annerledes fordelt i Belgia og Frankrike, der den 

væpnede motstanden sto langt sterkere.  

 

Alle de kollaborasjonsformene som er nevnt her, var i prinsippet basert på frivillighet. Men det 

fantes også en rekke former for tvungen kollaborasjon; tvangspålagt levering av kjøtt fra 

bønder til okkupasjonsmakten, tvungen arbeidstjeneste for norsk ungdom i Norge, og for 

nederlandsk ungdom i Tyskland, etc. Denne formen for kollaborasjon er ikke systematisk 

undersøkt i dette prosjektet. Det vil være en viktig oppgave for framtidig forskning å føye 

denne formen for samarbeid inn i en samlet helhet av kollaborasjonsformer. 

 

2. En klar nyvinning for norsk historieforskning på dette området, og også langt ut over nasjonale 

diskurser, er prosjektets systematiske orientering mot likeartede spørsmål på tvers av ulike 

yrker og miljøer, nasjonale sektorer – for eksempel statsbyråkratiet, politiet og skolen – på 

makrohistorisk, statlig nivå med komparativt perspektiv: Hvilke forhold og faktorer var det 

som gjorde at nazifiseringsframstøt i noen tilfeller støtte på hindringer og barrierer, og som 

tidvis framsto som nesten ugjennomtrengelige, og hvilke var det som gjorde at disse 

framstøtene i andre tilfeller, både innenfor samme nasjonalkulturer og på tvers av dem, i 

større grad kunne få gjennomslag? Og framfor alt – hvilken respons fikk krav om å bidra til 

forfølgelsen og arrestasjonen av norske jøder i de institusjonene som ble satt til å 

gjennomføre den antisemittiske politikken? Slike forskningsspørsmål utgjør kjernen i 

prosjektets diskurs. Den inngående empiriske undersøkelsen av disse spørsmålsklasene gjør at 

prosjektarbeidet har akkumulert kunnskap på disse feltene som både er mer inngående og 

omfattende og langt mer reliabel enn tidligere.   

 



 

18/18 

 

3. En innsiktsfull studie av nazifisering i ett eller to vesteuropeiske land – i dette tilfellet Norge 

med komparativt sideblikk til Nederland – forutsetter en adekvat forståelse av den nazistiske 

staten som regisserte nazifiseringen. Men nazifisering betydde noe kvalitativt forskjellig i 

Nordvest-Europa enn i Polen og den okkuperte delen av Sovjetunionen. Det har derfor vært 

nødvendig med en sammenlikning av okkupasjons- og dominansformene til den nazistiske 

staten i øst og vest. Forskjellene er så dyptgripende at forskerne gjennomgående har nøyd seg 

med å referere til dem i stedet for å foreta en sammenliknende analyse. Det var den samme 

staten som opererte i øst og vest, og som i begge tilfeller siktet mot et stortysk rike basert på 

den nordiske/germanske rasen og nazistiske stats- og samfunnsinstitusjoner. Men 

virkemidlene og metodene var dramatisk forskjellige: I øst skulle nazifisereringen skje ved 

befolkningsutskiftning, ved massedrap av slavere i milliontall, fordrivelser og slavebinding, og 

massiv tilførsel av germanske bosettere. I vest skulle den foregå ved at man endret 

majoritetsbefolkningens og stats- og samfunnsinstitusjonenes verdisett og grunnholdninger 

slik at de ble i tråd med nazistiske prinsipper.  

 

4. Det komparative perspektivet på okkupasjonsregimer og okkupasjonspolitikk har gjort det 

mulig å rette søkelyset på et tidligere lite påaktet strukturtrekk ved det norske okkupasjons-

regimet, nemlig at Reichskommissar Terboven var i stand til å utøve full kontroll over de ulike 

SS-institusjonene i Norge. Det generelle mønsteret i de tysk-okkuperte land og områder var at 

SS-institusjonene innehadde en betydelig grad av autonomi, og at disse ledet an i radikaliser-

ing av mål og virkemidler og svært ofte var i konflikt med lederne av okkupasjonsmakten, både 

når disse var av sivil og militær karakter. Robert Bohn har erkjent dette forhold, men analyser-

er ikke konsekvensene av dette når det gjelder den antijødiske politikken. Dette utgjør deri-

mot et svært viktig moment i vårt prosjekt. 

 

 

Oslo, 22. mai 2017 

 

Odd-Bjørn Fure, sign. 

Prosjektleder, Professor Emeritus, Dr. Philos. 


