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Stein Ugelvik Larsens omtale av vår bok «Himmlers Norge» (BT, 24.03.13) er så full av feil og forvrengninger
at den fordrer et svar.

Frontkjempernes forsvarsadvokat

GRUSOMHETER: Norske frivillige hadde kjennskap til grusomhetene på Østfronten, skriver forfatterne. Her hilser Quisling på vaktsjef Bjørn Østring på Østfronten (Leningrad).

Bok
I sIn Iver etter å fremstille våre forsk-
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ningsresultater som «intet nytt» griper
han på måfå til to – for ham kjente –
eldre forskningsbidrag av Hans Dietrich
Loock og Mark Philip Gingerich og
påstår at vår analyse bygger på disse.
Det er feil. Sistnevnte er for eksempel
brukt 20 ganger i et noteapparat på
over 2500 henvisninger.
Vi har like mange referanser til
Ugelvik Larsens egne arbeider – uten at
de er lagt til grunn for våre konklusjoner.
HovedHensIkten med boken er å knyt-
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te de senere års internasjonale SSforskning til vår egen okkupasjonshistorie og å sette de spesifikt norske
erfaringene inn i en større europeisk fortelling om nazisme, verdenskrig, kollaborasjon og jødeutryddelser.
Under arbeidet har vi konsultert en
rekke fremtredende eksperter på norsk
okkupasjonshistorie, Waffen-SS, krigen
på Østfronten, Himmler og SS’
føringselite.
UgelvIk larsen mener vi overdriver
Himmlers innflytelse i Reichskommissariat Norwegen ved å tilskrive
SS-ærestitler for stor betydning.
Vi har aldri hevdet at dette automatisk gjør personer til lydige SSredskaper. Men som Himmlers biograf
Peter Longerich påpeker, var det nettopp slik Reichsführer-SS med stort hell
stadig utvidet sin maktsfære.
at larsen nevner leder for Einsatzstab

Norwegen, Hans-Hendrik Neumann,
som eksempel på en slik «betydningsløs» SS-tittel, må skyldes mangel på
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Var de norske frontkjemperne folkemordere og krigsforbrytere?

Lite nytt fra Østfronten
bok
Terje emberlands og Mattew Kotts: «Himmlers
Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt», har
som ambisjon å belyse den overordnede problemstillingen om hvordan Heinrich Himmler og hans
SS-organisasjon før og under den annen verdenskrig
skapte et tenkesett og en organisasjon som i sin
ytterste konsekvens ville totalt omskape de samfunn
der de fikk innpass.
De skulle alle presses inn i en ny religiøs «orden». I
boken analyserer forfatterne: «Hvordan nordmenn og
det okkuperte Norge fortonet seg sett gjennom
Himmlers og SS’ øyne». Perspektivet er hentet fra
Hans Diedrich Loocks artikkel fra 1970 og fra amerikaneren Gingerichs doktoravhandling fra 1991.

verdenen og om hvordan Himmler og andre tyske
rasetenkere så til Norden og Norge som samfunn der
denne elitetenkningen allerede hadde en grobunn og
kunne utvikles videre («et laboratorium», sitert fra
Skilbred). Religionshistorikeren Terje Emberland har
allerede publisert to bøker om dette temaet og gitt det
en grundig fremstilling.
Som problemstilling er dette en meget nyttig forenkling for å finne en klar tråd i analysen. Da er det også
tillatt å overdrive uten at dette forringer perspektivet.
Det er på fire områder dette utfordres: overdrive betydningen av SS-titlene, feiloppfatning av Einsatzstab
Wegner, tvil om kildebruken, og partisanbekjempingen som krigsforbrytelse.
deT er en kjenT sak at Reichskommissariatets ledere i
Norge hadde SS-titler som en del av Allgemeine SS
systemet. Dette var imidlertid «honorære titler»
(«ehrenamtlich»). Terboven lot seg ofte fotografere
med SS-dolken i beltet uten at dette kan tolke som at
han «ble styrt» av Himmler.
Terboven dominerte også Wilhelm Rediess, som
hadde det øverste ansvaret for alt SS personell i Norge.
Titler betyr ikke «lojalitet» og ikke hierarkiske «bånd».
Tidlig på høsTen 1940 innførte tyskerne en nådeløs
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forfaTTerne bruker beretningene fra to norske
frontkjempere som deserterte til Sverige under krigen.
I O. Solbakkens bok fra 1943 har de hentet materiale
som angivelig «beviser» at nordmennene deltok i myrderiene under Wikings fremmarsj østover. Problemene
med denne kilden er diskutert og avvist som «sannhetsvitner» bl.a. av forfatter Egil Ulateig tidligere.
De to ville forherlige sine egne motiver ved å
svartmale de andres.
deT samme gjelder en angivelig rapport gitt fra
Legionskommandant Arthur Quist, der han skal ha fortalt at Legionen hadde fått ordre om å skyte alle russiske mannfolk i en stasjonsby (Krasnogvardejsk).
«Dette ble også gjort», skal Quist ha fortalt, men dette
er ikke nevnt i rettssaken mot han. Ved ettersyn viser
det seg at utsagnet er hentet fra en rapport fra Regjeringens informasjonskontor i London, en «indirekte»
og kanskje tvilsom kilde med hensyn til Quists utsagn.
Til sammen er disse to kildene kanskje noe av det

dagens kulTurdebaTT

Allerede i innledningen til «Himmlers
Norge» blir det påpekt at vi er historikere, ikke kriminaletterforskere.
For å avdekke hvilken krigføring de

de sIste tIårenes forskning, av blant

de To førsTe delene av boken tar for seg denne idé-

overvåking av alle viktige ledd i Nasjonal Samling. En
serie «beratere» (rådgivere) ble plassert ut ved alle de
viktigste partikontorene. Disse sto under direkte kontroll av nazipartiets (NSDAP) hovedorganisasjon i
Berlin. Paul Wegener, Hans Hendrick Neumann og
Heinrich Schurbusch fungerte som ledere i Einsatzstab
og hadde innflytelse over disse.
Alle hadde høye SS titler, men igjen går forfatterne
langt i å påstå at disse ble ledet av Himmler, utførte
alltid hans ordre og styrte NS etter hans plan. Det var
ikke alltid like lett å se skillet mellom parti og SS, men
jeg føler at de har gått altfor langt i påstandene om at
Himmler dirigerte NSDAP-rådgiverne arbeid i Norge og
dermed utviklingen av NS.

og stridende motstandsfolk ble visket ut,
mener han at partisanbekjempelsens
utrolige brutalitet kan bli utlagt som
«selvforsvar» fra SS’ side.

FroNtkJEMPErNE: I rapport fra Holocaust-senteret om frontkjemperne varsles at Sigurd Sørli vil komme med bok som vil
avsløre direkte forbindelser til massakrer og andre forbrytelser på Østfronten. Terje Emberland og Matthew Kott lar ikke tvilen
komme tiltalte til gode i boken «Himmlers Norge, mener Stein Ugelvik Larsen.
illUsTrasJon fra Bok

viktigste boken formilder om frontkjemperens krigsforbrytelser. Da er mye avhengig av dem og kildekritikken desto viktigere.

soldater deltar i under strid i Afghanistan?
«Partisankrig» krever en mer sofistikert definisjon
før vi kan godta resonnementet om krigsforbrytelse.

TViLen kan VeL ikke aLLTid komme
TiLTaLTe TiL gode?

i mange sammenhenger trekkes det frem at frontkjemperen var krigsforbrytere: «det er helt klart at de
på ulik vis har deltatt», «hevet over enhver tvil»,
«tilstrekkelig til å sannsynliggjøre», «sannsynligheten
taler derfor sterkt for at et signifikant antall nordmenn
deltok aktivt» osv.
Dette er omtrent i samme ordelag som Egil Ulateig
omtalte disse hendelsene i 2007-boken.

den sovjeTisk partisanhæren var en blanding av sol-

datgrupper som hadde komme bort fra sine avdelinger og sivile borgere som hadde grepet til våpen mot
okkupantene. De sto oftest under direkte ledelse av
sovjethæren, men var sjelden uniformert. Partisanene
kan ha paralleller til det norske Mil. Org. og deres
hjelpeapparat.
Etter å ha vært utsatt for tyskerens kaldblodige brutalitet i stort omfang ble de også nådeløse i sine operasjoner. Kamp mot partisanene var derfor en kamp for
liv og død for de frontkjemperne som eventuelt kom i
kontakt med dem. Var dette selvforsvar eller krigsforbrytelse? Var det samme typen selvforsvar som norske

jeg skjønner godT at det er vanskelig å komme
dypere ned enn det som er antydet her. Bevisene
finnes ikke, og de lar seg vel heller aldri fremskaffe.
Men det betyr ikke at man er avskåret fra å påstå at
slikt skjedde. Tvilen kan vel ikke alltid komme tiltalte til
gode?
Til slutt: Boken er litt uoversiktlig disponert, men en
solid og gjennomarbeidet analyse.
sTein Ugelvik larsen
professor emeriTUs

delta i kulturdebatten på kulturdebatt@bt.no. maks lengde hovedinnlegg: 4500 tegn inkl. mellomrom, spalteinnlegg 1800 tegn.

BIBELEN: i dag tek påska til for fullt. Frå i dag og til påskeaftan sender nRk2 programserien «Bibelen» i sju episodar. Årets påskekrim? ei betre kulturoppleving blir det i alle fall.
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andre Christian Gerlach og Martin
Cüppers, har imidlertid entydig konkludert at et slikt perspektiv er villedende.
I en rapport fra Befehlshaber rückwärtiges Heeresgebiet fra mars 1942
meldes det for eksempel om 63.257
drepte «partisaner», mens hans egne
tropper har hatt et tap på 600 mann.
Hvilken «selvforsvarskrig» har en
dødsrate på 100:1?
Hitlers eget utsagn taler for seg selv:
«Russerne har nå gitt ordre om partisankrig bak våre fronter. Denne partisankrigen har en fordel: Den gir oss mulighet til å utrydde alle som står imot oss.»
etter HIMMlers ordre den 8. juni

kunnskap om mannen. Den mangeårige SD-mannen Neumann hadde også
deltatt i SS-Verfügungs truppe under
Polen-felttoget, så hans Waffen-SS-rang
var slett ingen ærestittel.
Men langt vIktIgere: Før Himmler

sendte ham på «spesialoppdrag» til
Norge, var han Reinhard Heydrichs sjefsadjutant med ansvar for kommunikasjonen mellom Reichssicherheitshauptamts mektige leder og Himmler selv.
Mener virkelig Larsen at dette er
betydningsløst?
UgelvIk larsen hevder at vi har misforstått den tyske partisanbekjempelsen
i Øst.
Siden skillet mellom sivilbefolkning

1941 skulle da også alle jøder som ble
påtruffet i Øst «utryddes som partisaner».
En stor del av ofrene for «bandebekjempelsen» var følgelig jødiske
menn, kvinner og barn i avsidesliggende «shtetls». De forskere som i
dag arbeider seriøst med emnet gir ikke
ofrene for den nazistiske aggresjon
skylden, slik Larsen gjør.
I de senere år Har Ugelvik Larsen på-

tatt seg rollen som de norske Waffen-SS
frivilliges – «frontkjempernes» – forsvarsadvokat og glemmer i denne sammenheng det fundamentale skillet mellom juridisk fellende beviser mot hver
enkelt SS-soldat og historisk sannsynliggjøring av hva de gjorde som gruppe.

norske Waffen-SS frivillige tok del i, har
vi blant annet fotfulgt avdelingene hvor
nordmenn tjenestegjorde – ofte ned på
kompaninivå – under de første ukene
etter innmarsjen i Sovjetunionen. Her
avdekker vi et bredt og blodrødt spor fra
den ene massakren til den annen.
Det er nå hevet over tvil at også
norske frivillige hadde kjennskap til, og
på ulikt vis var involvert i grusomhetene.
I tråd med bokens siktemål, har vårt
perspektiv her vært å synliggjøre hva
Himmler ønsket å oppnå gjennom å
involvere de germanske frivillige i denne
rase- og utryddelseskrigen.

UgeLvik LarSeN Har påTaTT
Seg roLLeN Som «FroNTkjemperNeS» ForSvarSadvokaT
HvIs UgelvIk Larsen likevel insisterer på

en legalistisk logikk, kan vi bare henvise
til dommen i Nürnberg som stadfester
at alle som frivillig sluttet seg til SS etter
1939, også Waffen-SS, gikk inn i en
kriminell organisasjon med ansvar for
massive forbrytelser mot menneskeheten. Dette gjelder selvsagt også de
norske Waffen-SS frivillige.
Ugelvik Larsen er vel ikke uenig i
denne dommen?

delta i kulturdebatten på kulturdebatt@bt.no. Maks lengde hovedinnlegg: 4500 tegn inkl. mellomrom, spalteinnlegg 1800 tegn.

TUNG DEBATT: Her kommer en fet potet: Helsedirektoratet ønsker å innføre forbud mot reklame for usunn mat. dermed
står vi nok en gang i en diskusjon om markedets makt og formynderstaten. Skal regjeringen rote seg bort i hva vi spiser? er
vi forbrukere forberedt på å betale prisen for fedme-epidemien? Spørsmålene er store, og de blir tatt opp til debatt
i Studentersamfunnet i Bergen i kveld kl. 18.00.
FRODE BjERkESTRAND, kOMMENTATOR i BT

