
KRIGENS BLINDSONER PÅ LERRETET
Gjennom filmvisninger og foredrag tar vi deg med 

inn i blindsonene på lerretet der de taushetsbelagte 
og underkommuniserte sidene av krigen befinner 

seg. Sentrale temaer vil være nazistisk filmindustri og 
resepsjonen av denne i Tyskland og Norge, samt tysk 
og norsk etterkrigsfilm som bryter med den stereotype 

krigspresentasjonen.

FAL S TAD 
FIL M DAG E R

2 0 1 5
FA L S TA D  FI L M D A G E R  2 015 

er et samarbeidsprosjekt mellom 
Det humanistiske fakultet, NTNU, 

Cinemateket Trondheim, Nasjonalbiblioteket, 
forfatter Bjørn–Erik Hanssen og Falstadsenteret. 

Arrangementet er støttet av Institusjonen Fritt Ord 
og er åpent for alle interesserte.

A R R A N G E R E S  PÅ 
FA L S TA D S E N T E R E T  2 .–  3.  O K T O B E R .

HVORDAN ER ANDRE VERDENSKRIG FREMSTILT PÅ FILM BÅDE 
UNDER KRIGEN OG ETTER FREDEN I 1945?

HVEM HAR HATT DEFINISJONSMAKT OVER HISTORIEN OM 
ANDRE VERDENSKRIG I ETTERKRIGSTIDEN?

HVILKE HISTORIER HAR BLITT FORTALT, 
OG HVILKE HAR BLITT FORTIET?
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FREDAG 2. OKTOBER 2015

kl 1000                      Registrering, lett servering , omvisning.                     Falstadsenteret og Falstadskogen

kl 1200                Velkommen  Tone Jørstad                                                                                           storsalen
                                     
kl 1215                       Det taushetsbelagte minnet   åpningsforedrag ved Jon Reitan                storsalen

S E S J O N   1         N O R S K   F I L M   O M   A N D R E   V E R D E N S K R I G

kl 1230                Om Over Grensen                                                                                                         storsalen
                                     ved filmregissøren Bente Erichsen

kl 1245                       Filmvisning: Over Grensen (1t 27min)                                                                 storsalen
                                     Samtale etter filmen
  
kl 1445                       Kaffepause

kl 1500                Erindringens topografi – Arne Skouen og krigen på film       storsalen 
                                     ved Tonje Haugland Sørensen

kl 1530                       Filmvisning: Kalde spor (1t 36min)                                                   storsalen                                                                                                                                        
                        Samtale etter filmen 

kl 1730                     MIDDAG
 
S E S J O N   2         T Y S K  P R O PAG A N DA F I L M  O G  N A Z I S M E N S  F I L M I N D U S T R I

kl 1900     Kirsten Heibergs rolle i nazismens filmpropaganda                             verkestedet 
                                     ved Bjørn-Erik Hanssen

kl 1945     Kaffe

kl 2000     Filmvisning: Titanic (1t 25min)                                              storsalen
                                     Filmen introduseres av Bjørn-Erik Hanssen  
                                     Samtale etter filmen 
                                 – fram til 22.00
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LØRDAG 3. OKTOBER 2015

kl 0900  Tysk filmindustri under nazismen                                             verkstedet 
                                            ved Bjørn Sørenssen  

kl 0930  Jud Süss and NSDAPs racist film propaganda                         verkstedet 
  ved Philip Stiasny (eng)

kl 1000  Filmvisning: Jud Süss (1t 38min)                            storsalen                                                      
                                            Samtale etter filmen

kl 1215  LUNSJ                                                                                                                           matsalen

kl 1300  Tysk film i Norge under krigen                          verkstedet
                                            ved Øivind Hanche

kl 1330  Propagandabilder fra Trøndelag. 
                                           Den norske filmrevyen i nasjonalsosialismens tjeneste               verkstedet
                                            ved Tore Helseth      Samtale etter foredraget

S E S J O N  3  T Y S K  F I L M  O M  A N D R E  V E R D E N S K R I G

kl 1430                      Dealing with «Vorbehaltsfilme» 
                                           The historical discourse on handling  propagandistic film herritage
                                           ved Johanna Hoppe (eng)     Samtale etter foredraget                                 verkstedet

kl 1530  Kaffe  med bakst

kl 1545  Filmvisning:  Eine Frau in Berlin (2t 11min) *          storsalen
                                            Filmen introduseres av Anette Storeide       Samtale etter filmen

kl 1830  Benstrekk  

kl 1845  ‘Antifascistisk film’: Nazismen og krigen sett med østtyske øyne  
                                            ved Jon Raundalen       Samtale etter  foredraget                                           verkstedet

kl 1930  MIDDAG

kl 2045   Filmvisning:  Sterne (1t 32min)
                                             Samtale etter filmen                                                                                                storsalen

kl 2245   Sluttord                                                                                                                         storsalen



(med forbehold om endringer)
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RE Tore Helseth er professor i filmvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Han har forsket på filmen og ikke 
minst filmrevyenes funksjon i land under tysk okkupasjon. Hans doktoravhandling Filmrevy som propaganda 
(Universitetet i Oslo 2000) er en undersøkelse av den norske filmrevyens produksjon, funksjon og resepsjon fra 
filmrevyen ble etablert av NS i 1941 og fram til frigjøringen i 1945. Av andre publikasjoner relatert til andre 
verdenskrig kan nevnes “Norsk film i krig. En komparativ tilnærming til filmen under tysk okkupasjon” (Historisk 
tidsskrift nr. 4/2007) samt “Nazi newsreel in the North: The European masterplan and its Nordic inflictions” 
(Journal of Scandinavian Cinema no. 3/2012).

Jon Raundalen er førsteamanuensis i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. 
Raundalen har østtysk populærfilm som et av sine sentrale forksningsfelt. Hans doktoravhandling Mellom 
Ersatzprodukt og Massenwirksamkeit: genrefilmen som kulturelt felt i DDR 1966-1976 (NTNU 2009) omhandler 
østtysk Hollywood-inspirert filmproduksjon under den kalde krigen. Av andre relaterte publikasjoner kan nevnes 
hans medforfatterskap til boken DDR - det det var: østtysk kultur- og hverdagshistorie på Abstrakt forlag i 2009.

Bjørn Sørenssen er professor i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Sørenssen 
kan vise til en rekke publikasjoner med relasjon til andre verdenskrig. Se eksempelvis: «From will to reality : 
Norwegian film during the nazi occupation, 1940-45» i antologien Cinema and the swastika : the international 
expansion of Third Reich cinema (Palgrave Macmillan 2011) o«From “super babies” and “Nazi bastards” to victims 
finding a voice : the memory trajectory of the Norwegian lebensborn children” i Documentary testimonies : global 
archives of suffering (Routledge 2010). 

Tonje Haugland Sørensen, for tiden ved Bergen Universitetsmuseum, er film- og kunsthistoriker med fokus på 
det visuelle som historieformidler. Hun er PhD med en doktoravhandling om okkupasjonsgenren, norsk film om 
andre verdenskrig: The Second World War in Norwegian film : the topography of remembrance (Universitetet i 
Bergen 2015). I tillegg har hun skrevet  om formidling av krigshistorie i museer og om nasjonalitet og historie på 
1800-og 1900-tallet. 

Bjørn-Erik Hanssen er frilance forfatter og dramatiker, med film og historie som fag fra NTNU (Universitetet 
i Trondheim). Han har bl.a. skrevet manus til de prisbelønnede filmene ”Piratene” (1983), ”Prinsen av Fogo” 
(1987) og ”Blod og Ære” (2008). I 2014 publiserte han den omfattende biografien om Kirsten Heiberg, Glamour 
for Goebbels (Aschehoug), basert på flere års forskning i norske og tyske arkiver. Den historiske biografien 
kartlegger den norske skuespillerinnens innsats i tysk filmindustri under nazismen, herunder hennes rolle i det 
tyskokkuperte Norge.

Øivind Hanche er forskingsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Han har filmutdannelse fra NTNU 
(Universitetet i Trondheim)og skrev mellomfagsoppgaven En liten antydning til propaganda? Tyske spillefilmer i 
Oslo 1933-1940 (1995) og har i en årrekke beskjeftiget seg med filmpolitikken i Norge under okkupasjonen. Han 
har bidratt med artikler, Krig i kulissene. Filmpolitikk i Norge under andre verdenskrig (i Krigsbilder, Kube, Institutt 
for kunst- og medievitenskap 2001) og i tidsskrifter som Levende Bilder og Z. Medforfatter av boken Bedre enn 
sitt rykte – en liten norsk filmhistorie (NFI 1997).

Bente Erichsen er direktør ved Nobels Fredssenter fra 2005.  Hun var tidligere teatersjef ved Riksteatret 
(1997 – 2005) og Hedmark Teater (1994 – 1997).Hun jobbet med film fra 1972, først med reklamefilm og 
kortfilm,  fra 1979 spillefilm – og har produsert 15 spillefilmer (bl.a. to av Anja Breiens Hustru-filmer og Lasse

Glomms spillefilmer), samt regissert to, nemlig Over Grensen og Folk og Røvere i Kardemomme by. Hun regisserte 
kortfilmene Die modernen Noras med Guri Hjeltnes og Øst med Bjørn Bratten på åtti-tallet.Bente Erichsen skrev 
manus til filmene Zeppelin og Over Grensen, og har også skrevet boken Kulturkollisjon etter OL på Lillehammer.
Bente Erichsen tok initiativ til filmprisen Amanda, og har hatt en rekke tillitsverv i kultursektoren.  Hun var 
styreleder i Amnesty fra 2006 til 2010. Hun er nå styreleder i Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Dansens Hus, 
samt styremedlem i Filmfond Nord.

Anette Homlong Storeide er førsteamanuensis i europeisk kulturhistorie ved NTNU og har andre verdenskrig 
og erindringskultur som sine spesialfelt. Hun er PhD med en avhandling om erindringene til norske fanger 
i Sachsenhausen (Oslo, 2007) og har skrevet flere bøker om andre verdenskrig; Tidsvitner – fortellinger fra 
Auschwitz og Sachsenhausen (2006, sammen med Jakob Lothe), Arven etter Hitler – Tysklands oppgjør med 
naziregimet (2010) og Norske krigsprofitører – Nazi-Tysklands velvillige medløpere (2014).

Jon Reitan er historiker og faglig leder ved Falstadsenteret i Levanger. Reitan har publisert bøker og artikler 
innen fagområdene minneforskning, historiedidaktikk og museologi, med vekt på det kulturelle etterlivet 
til holocaust og andre verdenskrig. Han leverer våren 2015 phd-avhandlingen «Møter med holocaust. 
Tilintetgjørelsens historiekultur» ved NTNU, Institutt for historiske studier. Reitan er styremedlem i International 
Committee of Memorial Museums (IC MEMO) og medlem av den norske delegasjonen til International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA).

Philipp Stiasny er ansatt ved Filmuseet i Potsdam og foreleser i filmhistorie ved det Frie Universitet i Berlin, 
og ved Filmuniversitetet Babelsberg Konrad Wolf. Stiasny er redaktør i journalen “Filmblatt“ og er medlem i 
forskningsorganisasjonen CineGraph Babelsberg. Han har utgitt flere artikler som omhandler tysk filmhistorie, og 
er forfatteren av „Das Kino und der Krieg. Deutschland 1914-1929“ (2009).

Johanna Hoppe, M.A. er doktorgradsstipendiat som jobber med „Vorbehaltsfilme“ - den historiske diskursen 
rundt å håndtere propagandafilm og dets arv – ved Filmuniversitetet Babelsberg Konrad Wolf og Potsdam 
Filmmuseum. Hun underviser i lokal filmhistorie, Nasjonalsosialistisk film, og skeiv og feministisk filmteori. 
Hennes Doktrogradsprosjekt på „Vorbehaltsfilme“ håndterer diskusjonene rundt problematikken av filmhistorisk 
arv av Nasjonalsosialistisk film og digitaliseringsprosessen den nå gjennomgår.
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O V E R  G R E N S E N  ( B e n t e  E r i c h s e n ,  19 8 7 )
Ekteparet Feldmann skulle hjelpes over grensen til Sverige av to grenseloser i oktober 1942, og lå i dekning 
i disses hjembygd i noen dager før turen kunne begynne. Fem timer etter at ferden startet, kom de til et 
lite tjern, der de ble tatt av dage av sine gjerningsmenn, grenselosene. De to tilsto, men hevdet at de hadde 
handlet i nødverge. Rettssaken sommeren 1947 ble omfattet med stor interesse i pressen. De tiltalte var 
hjemmefrontsmenn, og debatten raste om hvor langt man skulle gå for å redde organisasjonen og dens 
virksomhet. De to tiltalte ble frifunnet på alle tiltalepunkter. Kilde: nb.no

K A L D E  S P O R  ( A r n e  S k o u e n  19 6 2 )
Vinteren 1944 lå Oddmund i en hytte på fjellet som los for tolv flyktninger. De var i tidsnød, men til tross for 
godvær hadde Oddmund beordret stans for å vente på kjæresten Ragnhild. Hun kom to døgn senere, samtidig 
som det blåste opp til storm. Da de dro videre, klarte ikke Ragnhild påkjenningen. Oddmunds rival Tormod kom 
til stedet for å hjelpe henne. Men Oddmund nølte og sendte konvoien alene i forveien, og de tolv omkom. 15 år 
etter driver samvittigheten Oddmund tilbake til et oppgjør med fortiden. Han søker desperat etter utveier for å 
bli fri skyldfølelse. Kilde: nb.no

T I TA N I C  (Werner Klingler og Herbert Selpin, 1943)
Filmen bygger på hendelsene knyttet til forliset av passasjerskipet RMS «Titanic» i 1912 og skildrer britiske 
kapitalisters slette moral. I en tekstplakat aller sist, som følger etter den dramatiske rettssaken mot rederi og 
myndigheter, konkluderer filmen med at ”(Ansvaret for 1500) menneskers død har forblitt ustraffet: (dette vil 
være) en evig anklage mot Englands profittjakt”. Oppdragsgiveren Joseph Goebbels forbød imidlertid visning av 
Titanic i Tyskland etter kort tid. Goebbels anså at katastrofebildene i slutten av filmen hadde for stor likhet med 
hva mange tyskere opplevde nesten daglig, og at propagandaen dermed ville virke mot sin hensikt. Publikum 
kunne trekke den slutning at Tyskland var et synkende skip.

J U D  S Ü S S  (Veit Harlan, 1940)
Joseph Süss Oppenheimer var en mektig jødisk finansmann og «hoffjøde» hos hertugen av Wüttemberg, som 
ble anklaget for embetsmidbruk og hengt i 1738. Oppenheimer fremstilles på en måte som vekker liten sympati, 
og filmen ble laget som propaganda for nazistenes antisemittisme. Filmen ble bevisst brukt av SS for å motivere 
soldatene til massakrer mot jøder i Øst-Europa, og Jud Süss gikk også på norske kinoer under krigen, under 
navnet Blod og gull.

E I N E  FR AU  I N  B E R L I N  ( M a x  F ä b e r b ö c k  2 0 0 8 )
Filmen er laget med utgangspunkt i boken med samme navn som er en publisert dagbok fra perioden 20.april 
til 22.juni 1945 i Berlin. Dagboksnotatene gir en nøktern beskrivelse av livet i Berlin, sett med den kvinnelige 
forfatterens egne øyne, mot slutten av andre verdenskrig. Boken beskriver detaljer knyttet til hennes egne 
opplevelser som voldtektsoffer under Den røde armés angrep på og okkupasjon av Berlin. Hun beskriver i detalj 
arbeidet de overlevende sivile hadde for å overleve i kaoset som eksisterte.

S T E R N E  (Konrad Wolf 1959)
Hovedpersonen i Sterne er en underoffiser med kunstneriske anlegg, som umotivert tjenestegjør i en fangeleir for 
jøder. I denne filmen blir vi presentert for et annet bilde fra krigen enn de dramatiske, tåkelagte dødsmaskinene 
som konsentrasjonsleirene ofte avbildes som. Meningen med den hverdagslige atmosfæren i Sterne er å fremme 
vår mulighet til identifikasjon med tilværelsen og personene i leiren. Regissør Konrad Wolf var selv jøde, sønn av 
en kommunist og oppvokst i Sovjetunionen. Han ble Øst-Tysklands mest fremtredende filmskaper i etterkrigstiden
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PR
AK

TI
SK TID:   Fredag 2. oktober - lørdag 3. oktober 2015

STED:   Falstadsenteret

LOSJI:   Falstadsenteret har overnattingsmuligheter.  Ta kontakt ved behov.

PRIS:    Seminar 2 dager inkludert kaffe, lunch og middag  kr 1800,-
  Seminar 1 dag inkludert kaffe, lunch og middag                    kr   900,-
                                               Overnatting m/frokost                                                                       kr  750,-
                                               
                                               Inngangspris en film/ ett foredrag                                                kr     50,-
                                               Studentpris  inkludert mat  fredag                                                kr   250,- 
  Studentpris   inkludert mat lørdag                                                kr   250,-
                                               Overnatting ved studentpris: ta med telt og sovepose.
                                                         

Det vil bli satt opp buss fra Trondheim lørdag 3.oktober med retur etter seminarslutt.

Påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/6GZZMF3


