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lagt for filmproduksjon. 
Krigstraumer og jødehat. Men-

tale senvirkninger og sterke
traumer etter krigsopplevelser
stod også på programmet. Visn-
ingen av Arne Skouens ’Kalde
spor’ med Toralf Maurstad i ho-
vedrollen reiste spørsmålet om
skyld og botsgang etter misg-
jerninger under krigen, og Bente
Erichsens ’Over grensen’ kastet
lys over både feilslått bygdeloja-

og etter krigen har vært taush-
etsbelagt og lite kommunisert.
Det gjaldt særlig den propagan-
daen der nazistene brukte kino-
salen som arena, og spørsmål
som ble stilt var: Hvordan husker
vi krigen? Hva slags opplevelser
og tanker har den etterlatt i oss?
Hvilke historier er blitt oss fortalt
– hvilke har blitt fortiet?

Seminaret var et samarbeid-
sprosjekt mellom Humanistisk
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Svaret på spørsmålet: Begge
var ledd i den tyske krigsmak-
tens strategi for styrking av den
nazistiske ideologi.

Filmdagene på Falstad 2015
samlet sist helg forskere fra både
inn- og utland. Gjennom film-
visninger og foredrag kastet de
lys over forhold som både under

Fakultet ved NTNU, Cinemate-
ket i Trondheim, Nasjonalbiblio-
teket og Falstadsenteret. I tillegg
hadde de fått med seg forfatter
Bjørn-Erik Hanssen som i boken
’Glamour for Goebbels’ har skre-
vet om den norske skuespiller og
sanger Kirsten Heiberg som
gjorde furore i Hitlers Tyskland
under krigen før hun kom til
Norge og Trøndelag Teater. Ei
historie som nå forsøkes tilrette-

litet og rettspraksis etter krigen. 
Filmen hennes fra 1987, ble

produsert med utgangspunkt i
den såkalte Feldman-saken hvor
grenseloser i Østfold drepte et
velstående jødiske ektepar på
flukt. ’Det var svært krevende å
lage denne filmen’, fortalte Er-
ichsen under seminaret, ’bygde-
folket slo ring om og skjermet de
skyldige - for selv over 40 år etter
krigen skulle man verken snakke

om eller minnes dette drapet’.

Anti-semittiske spillefilm 
Den mest infame filmen som na-
zistene produserte for å spre jø-
dehat, var ’Jud Süss’ fra 1940.

I dag er filmen ansett for å
være den mest anti-semittiske
spillefilm som noen gang er pro-
dusert. Under krigsårene ble den
sett av rundt 20 millioner, og SS-
sjef Heinrich Himmler prokla-
merte at alle i nazi-politiet skulle
se den. Her i Norge ble den vist i
mai 1941. 

Med på seminaret var også
filmhistoriker Philipp Stiasny fra
Universitetet i Berlin, som innle-
det til drøfting om den anti-
semittiske virkning som filmen
fikk, for her var jødene fremstilt
som grådige parasitter i en ger-
mansk landsbyidyll.

Titanic og filmavis fra
Trøndelag
Det nazistiske propagandaappa-
rat var godt organisert under le-
delse av Joseph Goebbels, en av
Hitlers nærmeste medarbeidere,
og det hadde for-greininger opp
til Norge og Trøndelag. Med den
store filmen om Titanics under-
gang som forbilde, hvor engelsk
grådighet blir presentert som år-
sak til verdens mest berømte

skipsforlis, skapte det nazistiske
maktapparatet regionale og lo-
kale nedslag som kom til uttrykk
også i norske filmaviser. 

Professor Tore Helseth fra
Høyskolen på Lillehammer
kunne fortelle at det under ok-
kupasjons-årene 1940-45 ble vist
rundt 140 filmrevyer på norske
kinoer, alle produsert under na-
zistisk kontroll. Av dem var
rundt 20 fra Trøndelag, og med
et budskap som var nokså stillfa-
rent og hverdagslig sammenlig-
net med brautende propaganda.
Det gjaldt også innslag fra det
store nazi-stevnet ved olsoktider
i 1942 på Bakketun i Verdal og
Stiklestad. Men hele NS-eliten
var på plass, og alt strategisk
styrt i sømmelige former fram
mot arrangementets høyde-
punkt - talen til den norske fører
Vidkun Quisling. Det var åpen-
bart viktig for den nazi-styrte
filmkontrollen å gi inntrykk av at
alt var ved det trygge og rolige i
det okkuperte landet.

Propaganda har mange ansik-
ter, kunne Helseth fortelle, fra
’Titanic’ og ’Jud Süss’ i den store
skala - til det uskyldsfulle og ka-
muflerte i norske filmaviser.
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Quisling foran Stiklestad kirke, Olsokstevnet 1942. Foto: www.krigsbilder.no 

Filmhistoriker Philipp Stiasny hadde tatt turen fra Berlin til Falstadsenteret for å snakke om nazi-
stiske propagandafilmer. Foto: Sverre Krüger 

I dag er filmen ’Jud
Süss’ansett for å
være den mest
anti-semittiske
spillefilm som
noen gang er
produsert. Under
krigsårene ble den
sett av rundt 20
millioner, og
SS-sjef Heinrich
Himmler
proklamerte at
alle i nazi-politiet
skulle se den.

Filmfestival om krigen. Hva
har en Titanic-film til felles
med et lite Filmavisinnslag
fra Bakketun i 1942?

Sentrale folk på filmfestivalen på
Falstad. Fra venstre: Svein Inge
Sæther, Cinemateket, Filmregis-
sør og direktør ved Nobels Freds-
senter Bente Erichsen, Direktør
ved Falstadsenteret Tone Jørstad
og Professor Anne-Marit Myrstad
ved NTNU. 
Foto: Gunnar Kåre Hansen, NTNU 

D
et er ikke bare
Ole Paus som
mimrer om
svunnen tid

med sangen «Alt var
mye bedre under kri-
gen».

Når du selv er på vei
dit, og de gamle fotbal-
lanklene verker etter
kun en rolig kveldstur
til Bokkhaugen - det er
da du skjønner at det
enkleste og beste er å
snakke akkurat om det –
alt som var så mye bed-
re før.

Min generasjon fikk
høre det fra våre fore-
ldre, og dagens unge
mener sikkert at de har
fått ørene tutet fulle
med hvor overmåtelig
mye bedre alt var på 70
og 80-tallet.

Da satt vi ikke inne og
glodde på tv eller kastet
bort tiden på Facebook
eller Twitter. Nei, den
gang måtte vi komme
oss ut å få frisk luft må
vite. Den gang kunne vi
også sysselsette oss
selv, nemlig. Vi satt ikke
på rompa og ventet på
at de voksne skulle
kjøre oss på trening,
eller at far måtte kjøpe
en United drakt for at vi
i det hele tatt skulle
vurdere å begynne med
fotball. Det hadde vi
startet med for lengst,
enten det skjedde på
åker eller eng. Ballb-
inger og alskens mod-
erne kunstsgressunder-
lag eksisterte ikke den
gang, og sparkinga gikk
like bra enten det var i
gummistøvler eller
romikasko. Vi orga-
niserte oss selv. Ingen
løp hjem og klaget over
lite spilletid, lagene sa
seg selv – de dårligste
ble valgt til slutt – sånn
var det stort sett, men
så vidt jeg vet så er det
ingen som har havnet i
rullene til BUF-etat i
etter tid heller.

Vintrene så vi fram til,
for det var ikke måte på
hvor mye snø det var før
i tiden. Ski kunne vi
benytte til og fra skolen
fra november og helt
sikkert til langt ut i april
– og i friminuttene med.
Hoppbakker og slalåm-
traseer spadde vi opp
selv, uten hjelp fra
tråkkemaskiner. 

Var det rart vi ble
staute og sterke – så «se
til å stramme deg opp
gutt»! Friskluftsappen
er ikke funnet opp
enda, men hvem vet –
den dukker nok opp...
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Bedre før

■ Ble arrangert på Falstad-
senteret 2. og 3. oktober.

■ Filmdagene er et samarbeid
mellom Falstadsenteret, Det
humanistiske fakultet ved
NTNU, Nasjonalbiblioteket,
Cinemateket Trondheim og
forfatter og dramatiker Bjørn-
Erik Hanssen. 

■ Filmene som ble vist var:
- Over grensen (Bente Erichsen,
Norge 1987)
- Kalde spor (Arne Skouen,
Norge 1962)
- Titanic (Werner Klingler og
Herbert Selpin, Tyskland 1943)
- Jud Süss (Veit Harlan, Tyskland
1940)
- Eine Frau in Berlin (Max Fär-
berböck, Tyskland 2008)
- Sterne(Konrad Wolf, DDR 1959)
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