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TOR EINAR HANISCH

utførte sekretærfunksjoner som var viktige for å få hjulene til å gå rundt. Ingrid
Terland utviklet bibliotekfunksjonen fra 1971 og Per Henrik Iversen studiefunksjonen og Olav Breen informasjonsfunksjonen, begge fra 1972.
Greta Jacobsen, Mildrid Sløgedal, Helga Tallaksen og Ellen Breen utførte
tidlig sekretærfunksjoner som var viktige for å få hjulene til å gå rundt. Olav
Breen var informasjonssekretær og redaktør for ADH nytt alt fra 1972. Per
Iversen utviklet studiefunksjonen og Ingrid Terland bibliotekfunksjonen.
Kontorsjef Arne Holme avløste meg som administrativ leder i 1972, jeg tiltrådte engasjement i Kirke- og undervisningsdepartementet, og ble etter kort
tid utnevnt til landets første byråsjef for distriktshøyskolene, med ekspedisjonssjef
Enevald Skadsem og seksjonsleder Ingjald Ørbeck Sørheim som sjefer. I forskningsspørsmål hadde distriktshøyskoleseksjonen gode relasjoner til ekspedisjonssjef Kjell Eide og i økonomiske spørsmål til underdirektør Dag Omholt.
Direktør Halvor Vegard Hauge gikk tilbake til sin stilling som rektor ved
Kristiansand Katedralskole etter bare to år. Han ble avløst av direktør Lars
Aase. Rektorordning var ennå ikke innført for ADH. Et eget Råd for ADH
kom først på banen i 1973.

KILDER
ADH-nytt 1972-1994
Distriktshøgskule - for kven? Det Norske Samlaget, Oslo 1973
Kristiansand Handelsgymnasium 50 år 1921-1971
Historien om Komiteen for Økonomisk College i Kristiansand, Kristiansand
august 1989
Thor Einar Hanisch: Halvor Vegard Hauge som institusjonsbygger, hovedforedrag, i Agder Vitenskapsakademis Årbok for 2014, med vedlegg av Gerd
Buene Mortensen: Kristiansand Museum 1965-1988
Thor Einar Hanisch: Ha!vor Vegard Hauge og veien mot universitetet, Christianssands Byselskabs Arskrift 2002
Thor Einar Hanisch: Entusiastene som viste vei til Handelshøyskolen i Kristiansand, Christianssands Byselskabs årsskrift 2014
Ernst Håkon Jahr: Agder Ak~demi 50 år, Agder Vitenskapsakademi 10 år,
Agder Vitenskapsakademis Arbok 2012
Universitetskomiteen for Sørlandet av Mildrid Sløgedal, 1975, trykket 1977.

Michael Custodis

SORG - TVANG - MOTSTAN D
MUSIKK I LEIREN E: N ORGE

1940- 45
For å utøve den nordiske herrerasens overlegenhet
dannet terror mot såkalt mindreverdige mennesker og
motstandere kjernen i Det Tredje Riket. 1 I ingen
annen institusjon ble denne terroren praktisert sterkere og mer omfattende enn i konsentrasjonsleirene.
På samme måte er leirene et meget signifikant eksempel på koblingen mellom musikk og politikk. Her
møtes forskning om nazismen og trekk ved besetnings-, motstands- og holocausthistorien. Så uvirkelig
og uføls·o mt som en fokusering på musikk i leirene
kanskje kan virke, var likevel sang, framføring og kommunikasjon gjennom musikk en viktig del av dagliglivet i disse umenneskelige omgivelsene. På samme
måte kan vi lære om overlevelsesstrategier hos fangene
under de brutale forholdene de måtte utholde. Men
først skal vi gi noen innledende opplysninger om hva
slags leirer dette var.

Forandring og singularitet. Konsentrasjonsleirer som
system ble etablert bare to måneder etter Adolf Hitlers
"Machttibernahme", i og med leiren for politiske fiender i Dachau. Denne lå i nærheten av Mtinchen og
ble tatt i bruk i mars 1933.2 Leirene var en del av den
1

2
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Mange takk til Ina Rupprecht for oversettelsen og Ernst Håkon Jahr
for språklig revisjon.
I en omfattende studie, som baserer seg på imponerende arkivforskning, har Nikolaus Wachsmann en generell tilnærming til konsentrasjonsleirene som et sted med systematisk terror og tilintetgjøring.
Wachsmann forholder seg til de store mengdene av nyere og eldre pu-

Michael Custodis
Professsor, Westfalische
Wilhelms-Universitdt
Munster
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MUSIKK I LEIRENE: NORGE 1940-45

generelle NS-administrasjonen, likevel var hver leir unik. Selv om alle fangene
hadde den samme opplevelsen av fengsling, var likevel deres individuelle
skjebne avhengig av mange forskjellige faktorer, som lokale forutsetninger,
fangevokterne og andre medfanger, fangenes plassering i leirens hierarki, grunnen til fengslingen, og det generelle formålet med leiren, størrelsen på den, og
hvor lenge hver leir var i drift.
Underordning og overlevelse. Hovedformålet med alle leirene var å tvinge
hvert enkelt individ inn under kollektivets regler. Selv om man kanskje kunne
håpe på historier om uselviske helter og kloke ledere, så var det å overleve første
prioritet under de ekstreme forholdene fangene måtte leve under i årevis. 3 Det
var umulig å kjempe mot sult, sykdom, en utmattende arbeidsbelastning og
fangevokterens grusomhet utenfor "Leidensgenossen" -kollektivet. Nedbrytingen av ens personlighet var en fare som stadig måtte konfronteres.
Rasemessig profilering og privilegier. Selvfølgelig var det ikke et norsk ønske
at nordmennene skulle bli plassert først i nazistenes rasehieraki. Likevel ble de
behandlet med større respekt enn de andre fangene, og på samme nivå som
innfødte tyskere. Innenfor denne hierarkiske ordningen måtte privilegerte fanger (såkalt "Kapos") organisere de forskjellige rommene, brakkene og blokkene. En annen viktig faktor var fangenes personlige bakgrunn som alder,
kjønn, religiøse og politiske overbevisninger, yrke og spesielle talenter, samt
verdifulle varer som ble sendt fra slektninger, og som kunne brukes i handel
med andre fanger eller brukes til å bestikke vokterne.

og Trondheim.5 Økende fengsling av nordmenn vakte behov for større fengselskapasitet med den følge at nordmenn ble deportert til Tyskland inntil nye
konsentrasjonsleirer ble bygd i Norden. Fram til frigjøringen ble omtrent 910 000 mennesker fra Norge overført til tyske leirer. 6 Mange av dem var såkalte
"Nacht-und-Nebel-Haftlinge", som måtte lide under brutale forhold i f.eks.
KZ Natzweiler-Struthof, 100 km vest for Strasbourg i det okkuperte AlsaceLothringen.
Etter at "Åneby" og "Grini" utenfor Oslo og "Falstad" utenfor Trondheim
ble åpnet i 1941, ble "Espeland" utenfor Bergen, "Sydspissen" i nærheten av
Tromsø, "Elvenes" utenfor Kirkenes og både "Stavern" og "Berg" i Sør-Norge
opprettet det følgende året.7 De to største leirene, "Grini" og "Falstad", tjente
som modeller for de fleste av de andre leirene, 8 som ofte bare var provisoriske
for å kunne ta imot et økende antall sovjetiske og jugoslaviske krigsfanger i
tillegg til partisaner, som ble deportert til Norge for tvangsarbeid som veibygging og bygging av toglinjer for ((Organisation Todt" og for arbeid i våpenindustrien.9 Omtrent 120 000 menn led denne skjebnen, over 100 000 av
dem var sovjetiske krigsfanger med en veldig høy dødelighetsrate. 10 Omtrent
44 000 norske innbyggere ble fengslet i løpet av okkupasjonen. Og i løpet av
vinteren 1942/43 begynte norske og tyske myndigheter å arrestere jøder i
Norge. Bare 23 av omtrent 700 overlevde deportasjonen til Auschwitz. 11 Bare
16 jøder, som var gift med ikke-jødiske partnere, slapp deportasjonen, og ti
av dem tilbrakte dagene til frigjøringen 8. mai 1945 på Grini. 12 Selv om dødsstraff, alvorlig avstraffelse og tortur kunne forekomme, var leirene i Norge et
slags forstadium til konsentrasjons- og utryddelsesleirene som SS hadde opprettet i Tyskland og Øst-Europa. Tilsvarende ble alle fanger som SS ville straffe
hensynsløst, fraktet fra Norge til kontinentet. 13

STEDER OG TALL

L

I

Gjennom de tolv årene med nazistisk regjering ble det åpnet 27 hovedleirer
med over 1100 tilknyttede regionalleirer. Omtrent 2,3 millioner menn, kvinner og barn ble fengslet gjennom disse årene i Europa, og flertallet av dem 1,7 millioner - døde. 4 Den første leiren i Norge, "Ulven", 30 km sør for Bergen, ble etablert 1. juni 1940, bare to måneder etter at Wehrmacht satte sin
fot på norsk jord. På samme tid åpnet tysk Sicherheitspolizei flere provisoriske
fengsler kontrollert av Gestapo-hovedkvarterene i Oslo, Bergen, Kristiansand

5

6

7
8

9

Ili

•-

3

4

blikasjoner som gjelder disse leirene. Imidlertid finnes det i hans systematiske arbeid ganske fa henvisninger til tekster som spesielt omhandler norske leirer og musil<l<livet der. Sammenfallende med mesteparten av den faglige diskusjonen og basert på arkivmateriale argumenterer Wachsmann for at den
nasjonalsosialistiske ideen med konsentrasjonsleire verken likner på andre typer leire etablert i forbindelse
med de europeiske kolonialkrigene, leirer under og etter første verdenskrig, eller sovjetisk Gulag. (Se
Nilrnlaus Wachsmann, Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Munchen 2015,
s.14-16.)
Falk Pingel, Haftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager, Hamburg 1978, s. 152.
Wachsmann, Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, s. 11.
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13

Kristian Ottosen, Arbeits- und Konzentrationslager in Norwegen 1940-1945, i: Neutralitdt und totalitdre
Aggression. Nordeuropa und die Grofmachte im Zweiten Weltkrieg, utgitt av Robert Bohn, Jtirgen Elvert,
Hain Rebas og Michael Salewski, Stuttgart 1991, s. 356.
Jon Reitan, Strafgefangenenlager Falstad 1941-45, i: Falstad Nazileir og Landssvikfengsel, utgitt av Jon
Reitan og Trond Risto Nilssen, Trondheim 2008, s. 13.
Komponisten Gunnar Kjeldaas skrev Fangesanger fra Kirkenes under fangenskap i Elvenes i 1942.
Dirk Riedel, Norwegen, i: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager,
Band 9, utgitt av Wolfgang Benz og Barbara Diesel, Redaktion Angelika Ki::inigseder, Mi.inchen 2009,
s. 433 .
Slavearbeid var også en viktig inntekt for Rikskommissariatet, se Arne Sandem, Den siste SS-leiren. SSSonderlager Mysen (1990], s. 70.
Ottosen, Arbeits- und Konzentrationslager in Norwegen 1940-1945, s. 358; Reitan, Strafgefangenenlager
Falstad 1941-45, s. 24.
Bjarte Bruland, Holocaust i Norge. Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse, Oslo 2017, s. 99-100. Ottosen,
Arbeits- und Konzentrationslager in Norwegen 1940-1945, s. 357.
Riedel, Norwegen, s. 434-435.
Guido Fadder, Lied und Gesang im KZ, i: Lied und popul.dre Kultur 46 (2001), s. 1141-198. Juliane
Brauer, Musik im Konzentrationslager Sachsenhausen, Berlin 2009; Eckhard John, Musik und Konzentrationslager. Eine Anndherung, i: Archiv far Musikwissenschaft 48 (1991), s. 1-36; Gabriele Knapp, "Befohlene
Musik'~ Musik und Musikml.fbrauch im Frauenlager von Auschwitz-Birkenau, i: Acta Musicologica 68
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1940-45

7

MUSIKK I DE NORSKE LEIRENE
Musikklivet i nazistenes fengsler og konsentrasjonsleirer i Norge er ennå ikke
systematisk beskrevet. 14 Det er heller ikke mulig å gi en omfattende oversikt
som inneholder alle aspekter og navn. Derfor forsøker denne undersøkelsen
en middelvei. Den innebærer å foreta et utvalg av 1) usedvanlige årsaker til
fengsling, 2) hemmelige sangbøker, 3) musikalske motstandshandlinger og 4)
beordrede og frivillige hendelser.

4.

'f

.....
. )

Arsaker til fengsling
En av de største utfordringer i dag er å finne ut hvorfor musikere ble arrestert.
De to viktigste publikasjonene med samlet informasjon om norske fanger Norsk Fangeleksikon-Grinifangene (1946) og Nordmenn i Fangenskap 1940-45
(1995) - er grunnleggende, men omfatter sjelden slike detaljer. Likevel er slike
undersøkelser viktige for å forstå den risiko politisk aktive musikere i okkupasjonsårene tok, og for å forstå bredden av musikk i leirene. Basert på filkort
fra hovedleirene i Norge og Gestapo-fengselet i Møllergata 19, samt restitusjonsfiler fra 1956 og originale registerbøker fra leirforvaltningene i Grini og
Falstad, kan vi finne årsakene til fengslingen for omtrent halvparten av musikerne, og også for andre fanger som ble fengslet på grunn av hendelser knyttet
til musikk. Noen eksempler kan demonstrere bredden av individuelle skjebner.

hJ

,l )

Bilde 1: Riksarkivet Oslo, RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0005

Leopold Lars Bild: født 10. oktober 1910 i Ås; første gang arrestert som
forfulgt jøde 23. juni 1941 og brakt til Grini(# 238); løslatt 5. juli 1941;
andre gang arrestert 27. oktober 1942 og internert i Bredtvet; overført
til Berg 26. november 1942 og deportert til Tyskland med "Donau''
("Judenverfolgung"); døde i Auschwitz 1. desember 1942.17
Wal~ace Buchanan: født 4. mars 1894 i California (USA); sanger; amenkansk statsborger; arrestert 8. februar 1941 og internert i Aa (Åkebergveien) (# 1895) for "Fornærmed tyskerne og NS"; 18 arrestert igjen 27.
mars 1941 for fornærmelse av Nasjonal Samling i Møllergata 19; løslatt
28. juni 1941. 19
Astrid Fossane: født 9. august 1904 i Bremanger; arrestert for å ha "Spilt
kongesangen på orgel" og brakt til Grini(# 6184) 30. januar 1943; løslatt på 2. oktober 1943. 20
William Kurt Hammersmark: født 27. mars 1918 i Kristiansand; musiker;
arrestert 3. februar 1944 i Kristiansand; løslatt 17. mars 1944. 21

Einar Lorang Sakarias Andresen: født 28. januar 1904 i Oslo; musikk.løytnant; arrestert for medlemskap i Milorg; brakt til Møllergata 19 den 14.
november 1944; overført til Grini (# 17341) 27. januar 1945; løslatt
30. januar 1945 (kanskje for medisinsk behandling), løslatt 8. mai 1945;
permanent handikappet pga. hjerteinfarkt ("Herzinfarkt"). 15
Ingrid Bergesen: født 25. februar 1923 i Stavanger; skoleelev på Bygdøy;
brakt til Grini (# 8565) den 11. november 1943 for en "jossingsang";
løslatt 2. februar 1944; arrestert igjen 27. april 1945 og brakt til Møllergata 19 den 28. april 1945; løslatt 8. Mai 1945 16 (bilde 1).

14

15

16

78

(1996), 2. bind, s. 149-166; Shirli Gilbert, Songs Con.front the past. Music in KZ Sachsenhausen 19361945, i: Contemporary European History 13 (2004), nr. 3 August, s. 281-304; Friedrich Geiger, Deutsche
Musik und deutsche Gewalt: Zweiter Weltkrieg und Holocaust, i: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert,
vol. 2 1925-1945, utgitt av Albrecht Riethmiiller, Laaber 2006, s. 243-68; Sophie Fetthauer, Musik im
DP-Camp Bergen-Beisen und ihre Rolle bei der Jdentitatsfindung derjudischen Displaced Persons, i: Musikwelten - Lebenswelten. Judische Identitatssuche in der deutschen Musikkultur, utgitt av Beatrix Borehard,
Heidy Zimmermann, Koln, Weimar, Wien 2009, s. 365-379.
Leirnavnet Grini ble skiftet flere ganger uten kjente begrunnelser, se Erilc Lørdahl, Polizeihaftlingslager
Grini 1941-1945 and the Frisoner Mail, Tårnåsen 2004, s. 6.
RAFA-5969-F-FA-Faa-L00l 1; RA-PA-1075-F-Fa-L0004; RAFA-5969-E-Ea-L000l; Nordmenn i Fangenskap 1940-1945. Alfabetisk register med innledning av Kristian Ottosen, Oslo 1995, s. 94.
RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0005; Nordmenn i Fangenskap, s. 119.
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RA-PA-1075-F-Fa-L0009; RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0002; Nordmenn i Fangenskap, s. 124.
RA-PA-1075-F-Fa-L00l 1.
RAFA-5969-E-Ea-L0002; Nordmenn i Fangenskap s. 148
RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0004; Nordmenn i Fanuen;ka1i
s 210 '
6
,, '
RA-PA-1075-F-Fa-L0028; Nordmenn i Fangenskap, s. 255
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H enry Ingebretsen: født 22. august 1910 i Oslo; maskinarbeider ("Maschinenarbeiter"); arrestert for å synge en tysk-fiendtlig sang (''Absingen
eines deutschfeindlichen Liedes") og brakt til Grini (# 9522) 20. januar
1944; deportert til Sachsenhausen (# 86923) 6. juli 1944; løslatt 8. mai
1945.22
G unnar Knudsen: født 30. juli 1907 i Drammen; arrestert 10. november
1944 i Stavanger for "Nyhetstjeneste, fremskaffelse av radiomateriell til
sendere, dekning og annen flyktningshjelp" og plassert i en Gestapoenecelle for en måned; 23 overført til Grini (# 15638-3) 11. november
1944; løslatt 8. mai 1945 24 (Bilde 2).
Wassily Kvetzinsky: født 7. september 1898; "spillelærer" og "konsulent" i
Kulturdepartementet; arrestert og brakt til Møllergata 19 den 15. mars
1941; overført til Grini 10. juli 1941 (# 343); løslatt 2. februar 1942;
skisserte begynnelsen på et tema for en symfonisk komposisjon i Magne
Molviks "Minnebok fra Grini 1941" 25 (Bilde 3) .
Jacques Maliniak (ogsåJac eller Jack): født 31. oktober 1883 i Warszawa;
arrestert i Trondheim 23 . juni 1941 og internert i Vollan under ''Angrepet på Sovjetsamveldet"; løslatt 3. juli 1941; 26 arrestert igjen under "Jødeaksjonen" 7. oktober 1942 og internert i Falstad 9. oktober 1942;
overført til Bredtvet 26. november 1942 og var der til 24. februar 1943;
deportert med "Gotenland" 24. februar 1943 og internert via Berlin i
Auschwitz 25 . november 1943; døde 3. mars 1944. 27
Ottar Ramfjord: født 29. juli 1901 i Kristiansand; sanglærer; arrestert som
gissel og internert i kretsfengselet i Kristiansand; løslatt 14. Juli 1943. 28
Bernhard Ramm: født 23. juni 1895 i Oslo; arrestert 26. oktober 1942
under "Jødeaksjonen" og internert på Bredtvet; overfø rt til Berg 28. oktober 1942; brakt til Aa 28. april 1943; sterilisert 29. april 1943; etter
medisinsk kontroll av lege Hans Eng løslatt 4. mai 1943.29
John Thorleif Strand: født 1. desember 1905 i Hamar; "Friseurgeselle" (frisørlærling) og brudgom; arrestert sammen med bruden ved bryllupet
for sang av "tysk-fiendlig sang" og brakt til Grini 19. januar 1944 (#
9511); uklar løslatelse. 30
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RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0005; Nordmenn i Fangenskap, s. 315 .
RA-PA-1075-F-Fa-L0046.
RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0019; Nordmenn i Fangenskap, s. 372.
Norske fangeleksikon. Grini fangene, redigert av Børre R. Giertsen, Oslo 1946, s. 13; Nordmenn i fangenskap s. 391; RA, Molvig, Magne, F/L000l: Minnebok med dagboksopptegnelser fra Grini fangeleir
15.08-21.10. 1941, og brev, postkort og avisutklipp 1941 (Digitalverket).
RA-PA-1075-F-Fa-L0055.
RAFA-5969-F-Fc-L000S Palstad; Nordmenn i Fangenskap, s. 433.
RA-PA-1075-F-Fa-L0069.
RA-PA-1075-F-Fa-L0069 .
RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0005 Grini.
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Leif (Leiba) Wolfberg: født 10. oktober 1914 i Siaulai (Litauen); fiolinist;
arrestert 3. april 1942 for trakassering av en tysker ("Belastigung eines
Deutschen") og fraktet til Grini(# 3285) 19. juni 1942; arrestert igjen
3. oktober 1942 ("Jødeaksjonen") og deportert til Monte Rosa 26. november 1942; "overlevet" 31 (Bilde 4).

'_J l<-

Sd)u p, obc ·

Bilde 4: Riksarkivet Oslo, RAFA-5969-E-Ea-L00JO

HEMMELIGE SANGBØKER

Bi/,de 3: Magn,e Molvig: Minnebok med dagboksopptegn,elser fra Grini fangeleir 15. 08-21.10.
1941 (Digitalarkivet)

Musikken reflekterer de ekstreme levekårene i en konsentrasjonsleir eksepsjonelt godt. På den ene siden brukte vaktene og leirlederne sanger på en brutal
og ydmykende måte. F.eks. ble fanger tvunget til å synge visetekster på tysk
eller sanger med kynisk betydning, og ekstreme utmarsjer ble kombinert med
utmattende sang. På den andre siden var sanger et viktig middel til å opprettholde felles identitet på brakkene, 32 til å holde erindringer levende, til å forsvare
rester av verdighet og håp, til å søke felles og individuell trøst, til å kommunisere hemmelige politiske meddelelser, eller til å finne avkobling og til å glemme
alt rundt seg, selv om det varte bare i et kort øyeblikk. Sangenes kompakte
31

32
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RA-PA-1075-F-Fa-L0090; RAFA-5969-E-Ea-L00lO; RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0003.
Wachsmann, Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentratiomlager, s. 576.
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form er karakteristisk, noe som var viktig for å bevare forstanden under ekstreme forhold, som f.eks. måneder i isolat-fengsling ("Isolationshaft"): Selv
når det ikke fantes papir å skrive på eller en sangbok å synge fra, kunne melodier bli husket, gjengitt og reprodusert uten ord gjennom nynning, eller til og
med ved bare å synge melodien i tankene.
Grini-fange Anne-Margrete Olden viser en veldig spesiell innsikt. 33 Hennes
private papirer, som finnes i Stavanger Byarkiv, inneholder en sjelden og rik
samling av minneverdige gjenstander fra oppholdet på Grini. 34 Anne-Margrete
Olden var en kyndig kunstlærer ("tegnelærerinne"), født 20. september 1912
i Stavanger og medlem av kvekermenigheten. I sine korte memoarer fra Grini
(publisert i 1985) nevner hun medlemskapet sitt i to motstandsgrupper som
samlet informasjon om tyske skipsbevegelser langs norskekysten, og hun distribuerte sannsynligvis også illegale aviser. 35 Høsten 1943 fikk hun og hennes
kamerater beskjed om at Gestapo visste om deres aktiviteter. Den 11. november 1943 ble de arresterte på et møte hos tanten hennes Liv Godal, som også
ble arrestert. I ettertid dokumenterte Anne-Margrete Olden arrestasjonen, avhøret og fengslingen, samt sentrale scener fra kvinneavdelingen på Grini med
imponerende bilder, collager og blyanttegninger (Bilder 5-8). 36
På Grinis kvinneavdeling, hvor Olden tilbrakte størstedelen av sitt 16-måneders fangenskap, ble omtrent 600 kvinner innkvartert. De ble overvåket av
bare seks tyske voktere (''Aufseherinnen"), som ble ledet av en "Gefangnisoberwachtmeisterin". Som følge av dette hadde fangene nok plass og muligheter til å utvikle hemmelige strukturer, og de hadde sågar kontakt med
mannlige fanger gjennom gjerdet som skilte avdelingene deres. Selv fester med
både menn og kvinner skal ha funnet sted i leiren, som Erik Løhrdal har fortalt
om. 37 Likevel var risikoen for rominspeksjoner og individuelle visitasjoner stor,
slik at ulovlige ting kunne bli beslaglagt når som helst. Ved siden av små presanger og minneverdige gjenstander fra andre fanger finnes det blant AnneMargrete Oldens personlige papirer i Stavanger byarkiv to sangbøker, som må
ha betydd mye fordi hun klarte å holde på og skjule dem hele tiden mens hun
satt på Grini. Kvaliteten og størrelsen på de tynne, brune bladene Anne-Margrete skrev på, viser at disse sangene ble forfattet på dopapir, antakeligvis det
eneste papiret hun kunne fa tak i, og som kunne forsvinne relativt ubemerket
hvis det ble nødvendig.
33

34

35
36
37

't'an\c Ca.ro

I er

E-post fra Bente Gro Olsen, Stavanger Byarkiv, 30.7.2018, med detaljer om Anne-Margrete Olden og
Liv Godal, og med henvisninger til to avisartil<ler i Stavanger Aftenblad, en biografisk (20.8.2004) og en
nekrolog (26.8.2005). Tal<l<: også til Hans Eiril<:Aarek for informasjon om kvekerbalcgrunnen til Oldenfamilien.
Stavanger Byarkiv, PA-212.
Anne-Margrete Olden, Slik var det for Grini-fange Nr. 9000, k 1985, s. 5.
Alle disse detaljene finnes i hennes private papirer, se også RAFA-5969-F-Fa-Faa-L0012.
Lørdahl, Polizeihdftlingslager Grini 1941-1945 and the Frisoner Mail, s. 16.
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Den første sangsamlingen er brettet på midten og bundet sammen med en
blå tråd. Det er en liten sangbok med tittelen Grinisanger og dikt. Den er skrevet med myk blyant for å unngå skader på det tynne papiret, og inneholder
sju sangtekster. Noen av dem er kreditert andre fanger. Den andre samlingen
er skrevet på en lengre kjede av dopapir, som ble limt sammen. Ved siden av
sangtekster inneholder den også bursdagsgratulasjoner og notiser.

inn i sanger - når en hadde slik kunnskap. Dermed kunne egentlig upolitiske
stykker bli fylt med implisitte politiske meninger og fa sterk symbolsk betydning. Den åpne semantikken i musikken kunne ikke så lett bli sensurert og
dechiffrert av ikke-musikere - som f.eks. en gjennomsnittlig SS-vakt. Denne
framstillingen må likevel ta i betraktning visse forskningsmetodiske begrensninger. Selv om noen ekstraordinære kilder og eksempler er blitt bevart for ettertiden, finnes naturligvis ikke lenger den samtidige kontekst. Det følger av
dette at kildene dermed gir rom for mange forskjellige tolkninger. De er likevel
pålitelige nok til å kunne vise bredden i handlingsrommet.
Atskillige musikkmanuskripter som er funnet i Grini-museet, har spesielle
og merkelige tider. Enten ble partiturene holdt hemmelig, eller det ble i alle fall
ikke kunngjort når stykkene skulle framføres. Det er mulig at den håndskrevne
klaverstemmen til den norske kongesangen Gud sign vor Konge god ble skrevet i
anledning feiringen etter frigjøringen av Grini. Ettersom den engelske nasjonalsangen har samme melodi, og Grini-versjonen ikke har tekst - og heller ingen
tegn som indikerer at det skulle synges ved framførelsen -kan den kanskje forstås
som en hilsen til England, som tok imot Norges kongefamilie etter flukten fra
Norge, og som dessuten hadde en viktig støttefunksjon for motstandsbevegelsen.
Ettersom Norges Fangeleksikon også viser til britiske fanger på Grini, er et slikt
formål godt mulig. Likevel kan sangen ha blitt framført før mai 1945. Det
samme gjelder for Dansk sabotørsang, som er blitt bevart med forskjellige instrumenteringer og også i en versjon for klaver uten tekst (Bilde 9).

MUSIKALSKE MOTSTANDSHANDLINGER
Det kan synes selvmotsigende, og ikke minst vanskelig, å tenke på motstand i
konsentrasjonsleirene. Hele KZ-systemet var fokusert på at den enkelte skulle
underordne seg reglene som var fastsatt av SS med det formål å frata fangene
deres menneskeverd, i tråd med nazistenes ideologi. Motstand og motvilje resulterte i alvorlige straffer. Fangene i leirene kunne ikke kjempe mot Wehrmacht
slik som partisanene kunne gjøre. De kunne verken angripe profilerte representanter for regimet eller sabotere for å forårsake skade eller vekke oppsikt. 38
Som følge av dette ble det stilt andre krav til musikalske motstandshandlinger.
En sammenlikning kan virke klargjørende: Betydningen av den sivile motstandsbevegelsen kan ikke måles gjennom antall paramilitære angrep. I stedet
holdt dens mange støttespillere oppe den offentlige moral ved hjelp av midler
som kommer til uttrykk i det betegnende norske ordet "holdningskamp".
Som deres kampfeller i den militære motstanden var medlemmene av den
sivile motstandsbevegelsen absolutt klar over at både de selv og deres slektninger var i stor fare for å bli tatt. De brukte likevel alle muligheter til offentlig
og hemmelig påvirkning for å demonstrere motstand, og for å rive ned den
tyske okkupasjonsmaktens legitimitet, for å motsette seg og latterliggjøre den
offisielle propagandaen, og for å stabilisere og heve moralen til andre nordmenn både de som var i Norge og de som var utenlands i eksil. De mange eksemplene på årsaker til fengsling viser at dette motstandsarbeidet kunne være
like så risikabelt som militær motstand, og farlig nok til å bli fengslet av Gestapo og satt i konsentrasjonsleir. Fengslede musikere ytte ikke motstand ved å
skryte eller ved å utføre eksplisitte aksjoner som for eksempel sabotasje eller
politiske demonstrasjoner. I stedet fortsatte de med det de hadde forpliktet
seg til før arrestasjonen - bare nå innenfor leirene.
Selv i de norske konsentrasjonsleirene kunne musikerne stole på at kunst
var noe helt upolitisk, avhengig av ferdigheter og verktøy som var uforståelig
for utenforstående. A lese partiturer og skrive .noter kunne bli verdifulle ferdigheter, og biografisk, politisk, sosial og geografisk betydning kunne bli lagt
38

Wachsmann, Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, s. 575 og 607.
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Bilde 9: Dansk sabotørsang (uten forfatter), Grini-museet
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Dersom melodien var kjent blant fangene, må framføringen ha hatt stor
symbolsk betydning. Men selv om det bare var musikerne som visste om sangens åpenbart ironiske aspekt, må en framføring foran deler av den tyske okkupasjonsmakten ha vært en stor, hemmelig glede. Et annet eksempel fra Grini
er spesielt og antakelig en spøk blant musikerne: På en side av Otto Nielsens
Grini-marsj, arrangert fo r Grinis strykeorkester av Kjell Ruud, finnes det en
kort notis nederst på siden. Med tydelige blekkbokstaver gav skriveren en advarsel til fiolinister og andre kyndige lesere. Den taler for seg selv: "Obs! Dette
er skrevet med tysk penn! Bruk allierte varer!" (Bilde 10). I alle fall må den
nordmannen som skrev notisen og tok vare på partituret, ha vært sikker på å
kunne holde den hemmelig for vaktene.
Som allerede nevnt var tvangssang et vanlig fenomen, med lite plass for individualitet. Palstad-fange Arnold Aures, som skrev ned teksten til Palstadmarsjen, bemerker i sine notater at noen fanger ikke tålte å synge tyske stykker
mens de gikk i ring på paradeplassen. 39 Derfor komponerte de sin egen marsj
og fikk til og med tillatelse til å synge den istedenfor tyske sanger.
Radio London, som kringkastet fra England over Nordsjøen til Norge, inkluderte en spesiell sang med tittelen Songs from a Concentration Camp: "The
Grini March" i sin nyhetsbulletin den 11. september 1942 (Bilde 11 s. 90) :
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Violin

1.

I
Ar,: far 6',-/~; ,\f'.'11.,orba/Pr

A_,·,11 X?,,,,d

_!f~·_r.:_r ~
L

~Ff~~~+-f (if l

~t

l

The underground N orwegian newspaper, Free Trade Unionism, publishes a letter from
a Norwegian patriot at Grini, Norway's principal concentration camp. In the letter
are given the words of ((The Grini March", a song composed by one of the prisoners:
Here are the sons of Norway, [.... ].As the letter-writer remarks: ((One thing the Germans cannot tal<:e away, the faith that before long we shall regain our freedom and
our No1wegian rights." Grini concentration camp is being extended to malæ room
for 3.000 more prisoners. At present there are about 1.000 men and 100 women. 40

To år senere forvandlet fangenes janitsjarorkester på Grini en kommandert
framføring til en motstandshandling: Etter at de hadde spilt Alte Kameraden
på ordre av leirkommandanten, August Zeidler, fortsatte de til alle fangenes
stolthet med Otto Nielsens Grini-Marsj. 41 Det er ikke klart om SS visste om
dens politiske budskap eller tekstens eksplisitte motstandsinnhold. Uansett
forstod alle nordmennene gesten.
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Bilde 10: Grini-marsj, fiolin-stemme (antagelig fo rfattet av Kjell Ruud), Grini-museet

39

40
41

Falstadsemeret, Sig. Y-0000 1-00 1-0 11 Palstadmarsjen.
RA-S-2 057-1-DA.
Ragnvald Jørgensen, Med blyant på Grini. De siste 8 måneder, Bergen 1946, s. 100.
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Bilde 11: Riksarkivet Oslo, RA-S-2057-1-Da

TVUNGEN FRAMFØRING
For å framstille atmosfæren av smerte og brutalitet fortalte den jødiske fangen
Julius Paltiel en historie fra Falstad der musikk var eksplisitt årsak til hard
straff, utløst av den jødiske kantoren Josef Grabowskis sang. 42 Grabowski var
42

Falstadsenteret, Paltiel, Julius Nr, 226, udatert Intervju II (antagelig i sammenheng med Intervju I,
datert 2. mars 1997). Se også for biografisk informasjon http://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/
prisoner-number-424.pdf (December 19, 2017) og for større kontekst Bjarte Bruland, Holocaust i Norge.
Registrering, Deportasjon, Tilintetgjørelse, Oslo 2017.
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født i Poznan den 11. mai 1911 . Han flyttet senere til Gleiwitz, hvor han ble
arrestert i løpet av den såkalte Reichskristallnacht 9. november 1938. Da ble
synagoger brent ned, og sekulære jødiske eiendommer ble angrepet over hele
Tyskland. Etter å ha vært fengslet i KZ Buchenwald i tre uker, flyttet Grabowski til Norge tidlig i 1939. Her ble han akseptert som immigrant, men
uten status som politisk flyktning. Han bosatte seg i Trondheim, hvor den lille
jødiske menigheten tilbød ham stillingen som kantor. Han ble snart en viktig
person i det lokale musikklivet, og i det koret han hadde grunnlagt, ble han
en viktig støtte for de liturgiske seremoniene. Hans situasjon ble forverret da
søknaden om forlengelse av oppholdstillatelsen ble avslått av de nye norske
NS-myndighetene 25. januar 1941. Etter at total utslettelse av alle jøder ble
besluttet på Wannsee-konferansen i januar 1942, begynte Reichskommissariat
Norwegen med systematisk forfølgelse av jøder i Norge. Trondheims synagoge
hadde allerede blitt beslaglagt våren 1941 . Grabowski ble sendt til Falstad 9.
oktober 1942 og ble der i 6 uker. Den 25. november 1942 ble han fraktet til
utlandet, og han døde i Auschwitz-Birkenau etter en hard tvangsmarsj den 3.
mars 1943.
Da vokterne på Falstad ble oppmerksom på at Grabowski kunne synge tysk,
tvang de ham til å synge offentlig. På en kald og klar novembernatt i 1942
stod han foran fanger og voktere, som var samlet ute på den indre plassen ved
hovedbygningen. Da han begynte å synge, spredte det seg en imponerende
stillhet. Den forente alle tilhørerne til et samlet publikum i 15 minutter. Alle
følte seg bare som mennesker i denne stunden. 43 Men da Grabowski var ferdig,
ble øyeblikkets ro og fred ødelagt av en hylende vakthund. Som vanlig skyldte
vokterne på de jødiske fangene for dette. Fangene måtte hoppe opp og ta de
siste bladene fra et tre i nærheten. Så måtte de legge seg ned på marka og ta et
blad mellom leppene og krype over 70-80 meter bortover, alt uten å bruke
hendene.
Selv om det tyske militæret hadde musikkenheter i alle deler av Wehrmacht,
Luftwaffe, Marine, SS og politiet, ble bare viktige enheter tildelt profesjonelle
musikkorps eller orkestre. 44 Den gjennomsnittlige leirlederen i Norge kunne
ikke forvente å få egne musikksoldater. Utfra ønsket om musikalsk representasjon og underholdning i tillegg til tvungen militær drill av fanger, ble musikkorps med dyktige musikere blant fangene dannet - et felles fenomen i alle
større leire i Europa. I tillegg skulle en fasade av normalitet holdes oppe, som
en motvekt til de reelle forhold med sult, angst, sykdom, død, fortvilelse og
hardt, monotont arbeid. Men rent praktisk sett kunne vaktsoldatene verken
43
44

Paltid-Intervju IL
Se for kontekst: Michael Custodis, Between Tradition and Politics. Military Music in Occupied Norway
(1940-45), i: StudiaMusicologica Norvegica 44 (2018), Nr. 1, s. 11-41, på nett https://www.idunn.no/
smn/2018/01 /between_tradition_and_politics_military_music_in_occupied_?
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forhindre eller kontrollere fangenes fritidsaktiviteter. Leirene var for store og
vaktene for fa til å kunne overvåke alle hjørner og alle brakker hele tiden. Som
følge av dette måtte de tillate et moderat antall kultur- og fritidsaktiviteter,
men de forsøkte likevel å kontrollere aktivitetene slik de ellers dominerte alle
aspekter av livet i leirene. 45
Grinis berømte janitsjarkorps kan spores tilbake til et direkte påbud. I midten av januar 1945 ble instruksjoner gitt over høyttaler om å opprette et strykeorkester og et militært musikkorps. Den åpenbare forbindelsen til militæret
kom gjennom med-grunder av korpset og dirigent Lorang Andresen, et styremedlem av Oslo Musikerforening, oboist og medlem av den militære motstandsgruppen Milorg. Andresen ble fengslet høsten 1944 og sendt til Grini
januar 1945. Samme dag han ankom der, ble han kjent med Rolf Letting
Olsen, som var mangeårig medlem av det berømte Kampen Janitsjarorkester
og fange på Grini siden 9. november 1943. 46 Sammen med minst sju venner
fra det forrige musikkorpset hadde han uten hell forsøkt å etablere et kabaretband og et janitsjarkorps til julefeiringer på Grini. Men han samlet rundt 30
likesinnede musikere som skrev hjem etter instrumenter og noter, og noen
47
fikk også tillatelse til å forlate leiren for å hente nødvendige partiturer. Grinimusikere kunne snart begynne å øve, og de gav en konsert en måned senere
på paradeplassen, til alle fangenes store glede. Den største suksessen ble den
ærefulle deltakelsen i de offisielle frigjøringsfeiringene på Grini og førsteplassen
i Grini-fangenes tog på Karl Johan i Oslo den 11. mai 1945. Fangenes siste
48
appell ble også filmet og kan ses på nett i dag.
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må berøre sensitive, kontroversielle og tragiske kapitler, er dette likevel viktig
og nødvendig. Og det vil også gi imponerende resultater: Mange ukjente biografier og modige og morsomme hendelser kan oppdages, interessante komposisjoner venter på å bli undersøkt, fascinerende kunstnerskjebner kan reddes
fra glemselen, og den generelle innflytelsen som musikk, kunst og kultur hadde
i leirene i Norge vil bli belyst. En slik studie vil også gi et viktig bidrag til norsk
etterkrigsmusikkhistorie. I den første etterkrigstiden ble mange leirer brukt til
å fengsle krigsforbrytere, kollaboratører og arresterte tyske soldater, eller til å
innkvartere løslatte tvangsarbeidere og krigsfanger, som ventet på å reise hjem.
Noen av disse gruppene av tidligere fanger utviklet sitt eget musikkliv, for eksempel de polske tvangsarbeiderne i Mysen-leiren, som grunnla et populært
orkester. 50 En polsk formann ventet, sammen med sin norske kone, sitt første
barn i leiren. Dette barnet ble senere en berømt kunstner og nordmann: Saksofonisten Jan Garbarek.

AVSLUTNING
Flere aspekter ved musikken i fengsler og leirer i Norge under krigen trenger
videre forskning. Etter mer enn 75 år er dette temaet dessverre ennå uutforsket;
likevel synes det å være en mangel på vilje til å undersøke disse politiske kapitlene i norsk musikkhistorie i det 20. århundre. 49 Selv om en slik tilnærming
45
46
47

48

49

Pingel, Haftlinge unter SS-Herrschaft, s. 168.
Ibid., s. 501.
Grete Letting og Terje Knudsen, From Kampen til New Orleans. Kampen Janitsjarorkester gjennom 75
år, Oslo 2004, s. 45-47.
Gunnar Bratlie, "Det har vi''. Griniskisser, Oslo [u.å.], s. 318. Frigjøringen og det høytidelige toget med
fangene ut fra Grini ble dokumentert på film, inklusive scener med strykekvartetten, se https://www.youtube.com/watch?v=merU-MBlaQI (December 21, 2017) .
Se for større kontekst: Michael Custodis med Arnulf Mattes, Zur Kategorie des "Nordischen" in der norwegischen Musikgeschichtsschreibung 1930-45, i: Archiv for Musikwissenschaft 73 (2016), Heft 3, s.
166-184,Michael Custodis, Blinde Flecken. Grundzuge der norwegischen Musikhistoriografie nach 1945,
i: Symposiumsbericht Musikwissenschaftliche Editionen in Deutschland, 1930-1960, utgitt av Daniel M.
Grimley og Tomi Makela (= Beitragsarchiv des Internationalen Kongresses der GeseUschaft for Musikforschung, Mainz 2016 - "Wege der Musikwissenschaft", utgitt av Gabriele Buschmeier og Klaus Pietsch-
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