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HULL: SV og Ar-
beiderpartiet vil 
løfte fram den 
nordnorske krigs-
historien. – Det er 
store hull i den 
nasjonale fortellin-
gen om krigen, 
sier SV. 

KRIGEN
Av Alf Skjeseth (tekst) og  
Tom Henning Bratlie (foto)

SV og Arbeiderpartiet vil opp-
rette et eget professorat i 
Tromsø for å styrke forskning 
og formidling om andre ver-
denskrig i nord. Mens Stortin-
get diskuterer dette, ser regje-
ringen etter historikere i ver-
denstoppen for å bruke 20 
millioner forskningskroner 
(se undersak).

SVs nordnorske represen-
tanter Kirsti Bergstø og Tor-
geir Knag Fylkesnes og seks 
av Aps representanter fra 

nord har fremmet forslaget, 
som ligger i Utdanningskomi-
teen.

Fra sør
– I jubileumsåret 2015 må vi 
se på mangler i den nasjonale 
fortellingen om krigen i Nor-
ge. Det er store hull en histo-
rie som i hovedsak er fortalt 
fra sør, mens krigen i Nord-
Norge er ufullstendig doku-
mentert. Viktige hendelser er 
nesten ukjent, og det har vært 
forskjellsbehandling i heder 
og dekorasjoner, sier Kirsti 
Bergstø fra Finnmark.

– Vi ønsker med forslaget å 
påvirke regjeringen til å gi 

den nordnorske krigshisto-
rien ressurser og oppmerk-
somhet som fortjent. Krigens 
største drama var i nord, med 
en enorm konsentrasjon av 
tyske tropper i Finnmark, par-
tisanenes innsats, nedbren-
ningen og tvangsevakuerin-
gen i Finnmark og Nord-
Troms. Den samiske krigsinn-
satsen er også mørklagt, sier 
Torgeir Knag Fylkesnes fra 
Troms.

Massakren i Beisfjord
Han trekker fram tragedien i 
Beisfjord sør for Narvik som 
eksempel på en nesten glemt 
krigshistorie. Beisfjord hadde 
en leir for serbiske krigsfan-
ger, på linje med tyske kon-
sentrasjonsleirer. Her ble 288 
krigsfanger massakrert på én 
natt i 1942. 

Bergstø sier det haster med 
å prioritere og systematisere 
forskningsarbeidet om krigen 
i nord.

– Tidsvitnene blir eldre og 
færre, og arkiver er delvis 
ødelagt. Mye dokumentasjon 
er til nå utført av lokalhisto-
rikere, som sammen med 
museene har gjort en uvur-
derlig innsats. Det er et na-
sjonalt ansvar å samle histo-
rien og gjøre den tilgjengelig 
for kommende generasjoner.

SV stusser på at Kunn-
skapsdepartementet vil søke 
internasjonalt for videre fors-
kning om krigen i Norge.

– Det ligger i 
kortene at den 
største eksper-
tisen om kri-
gen i Norge 
finnes i norske 
miljøer. Det er 
ikke likegyldig 
hvor historien 
fortelles fra, for dette påvirker 
ståsted og perspektiv. Derfor 
må et professorat om krigen i 
Nord-Norge legges til det ark-
tiske Universitetet i Tromsø, 
sier Fylkesnes.

De to mener det kan være 
politisk bekvemt for regjerin-

ger av ulik farge å dysse ned 
sider ved krigen i nord.

– London-regjeringen gjor-
de feil som står som en skam-
plett, som behandlingen av 
generalmajor Carl Gustav 
Fleischer. Han forsvarte Nar-
vik i 1940 og ble falt i ryggen 
av regjeringen. Han tok sitt 
eget liv i 1942, før han ble he-
dret. Og Sovjetunionens inn-
sats under frigjøringen var 
ikke passende å trekke fram 
under den kalde krigen. Erna 
Solbergs boikott av fredsju-
bileet i Moskva 9. mai viser 
at hun underkjenner framfor 
anerkjenner våre naboers 
historiske innsats for vår fel-
les frihet. 

Saksordfører for forslaget 
er Anders Tyvand fra Kristelig 
Folkeparti. Komiteen vil avgi 
innstilling ved månedsskiftet.

Skeptisk til øremerking
– Uten å forskuttere innstillin-
gen, kan jeg si at komiteen 
støtter intensjonen om å få 
den nordnorske krigshisto-
rien bedre fram. Selv er jeg 
skeptisk til at Stortinget skal 
styre midler til konkrete lære-
steder, sier Tyvand til Klasse-
kampen.

Multikunstneren Johs 
Røde i Lofoten ble som åtte-
åring evakuert fra familiens 
hjem i Langfjordbotn i Alta. 
Han har skrevet bok om 
tvangsevakueringen og hol-
der foredrag for skoleklasser 

og andre.
– Jeg har 

selv vært lærer 
og har venta 
og venta på at 
vår historie 
skal komme 
inn i lærebø-
kene. Det er en 

begivenhet når unge rikspoli-
tikere nå setter ord på dette, 
og jeg håper de bevilgende 
myndigheter vil svare posi-
tivt. Det som skjedde må do-
kumentere og beskrives, sier 
Røde.

alfs@klassekampen.no

n Vil ha professorat i Tromsø om krigen i N ord-Norge n Regjeringen vil lete utenlands

SV og Ap løfter krigen i nord

HASTER: Det haster med å dokumentere krigshistorien i nord på en 
bedre måte, mener SVs Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes.

Regjeringen vil lete etter in-
ternasjonale toppforskere for 
å forske videre om krigen i 
Norge. Det er uvisst om fors-
kningsmillioner til formålet 
vil komme norske institusjo-
ner til gode.

Det er satt av fire millioner 
kroner på årets statsbudsjett 
til et professorat om andre 
verdenskrig, for å holde oppe 
og videreutvikle kunnskapen 
om denne særegne og sentra-
le delen av nasjonens historie, 
som regjeringen sier. 

Planen er å bruke 20 millio-
ner kroner på dette på fem år.

«Det er flere institusjoner 
som kan være aktuelle mot-
takere av midlene. Vi legger 
opp til å bruke systemet som 
etableres i Forskningsrådet 
for utlysning av midler til 
verdensledende miljøer fordi 
vi vil at de beste skal konkur-
rere om disse midlene. Målet 
er å komme med utlysningen 
i løpet av de nærmeste 
ukene», skriver statssekretær 
Bjørn Haugstad (Høyre) i 

Kunnskapsdepartementet på 
epost.

Da kunnskapsminister Tor-
bjørn Røe Isaksen og forsvars-
minister Ine Eriksen Søreide 
lanserte planen i fjor høst, ble 
det sagt at professoratet skul-
le bære krigshelten Gunnar 
Sønstebys navn. Dette ble 
snart forlatt som et lite gjen-
nomtenkt forslag.

Drivkrefter var nylig avdø-
de Annelise Høegh, tidligere 
Høyre-politiker og styreleder 
ved Holocaust-senteret, og 

Venstre-veteranen Odd Einar 
Dørum.

– Vi var rystet over at det 
ikke er noe eget professorat 
ved norske universiteter for å 
ta vare på denne delen av vår 
historie. Jeg er glad for at det er 
satt av penger på statsbudsjet-
tet og mener at dette bør foran-
kres ved Universitetet i Oslo, 
sier Dørum til Klassekampen. 

– Spesialisert forskning og 
formidling om krigen i nord 
bør eventuelt komme som et 
supplement. 

Søker forskere i «verdensledende miljøer»

FAKTA

Krigen i nord:
n Under jubileet for andre 
verdenskrig fremmer SV og Ap 
forslag i Stortinget om å styrke 
forskning og formidling om 
krigen i nord.
n Flere av krigens mest 
dramatiske og tragiske 
begivenheter fant sted i nord.
n SV mener det er store hull i 
en nasjonal krigshistorie som 
mest er fortalt fra sør.
n Regjeringen bevilger fire 
millioner i året for forskning 
om krigen i Norge. Midlene er 
ennå ikke utlyst.

«Krigens største 
drama var i nord»

TORGEIR KNAG FYLKESNES,  
SV I TROMS

OSLO: Universitetet i Oslo er 
mest naturlig, mener Odd Einar 
Dørum.

DRAMA: Narvik i brann etter 
tysk luftangrep 1. mai 1940. 
Kampene om Narvik er vel 
kjent, men dette var bare 
begynnelsen.
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