
Krig på hjemmebane - LISTER
Et undervisningsopplegg for videregående skole.
Se filmen “Krig på hjemmebane”, ca 15 minutter.
Bruk resten av timen til å diskutere innholdet. 
Her er noen aktuelle tema med spørsmål som kan være til hjelp  
for å få i gang en diskusjon:



Hva tror du skulle til for at du ville arbeidet for nazistene? 
Drøft argumentene for og mot.

Hvilke konsekvenser ville valget ditt føre til?

Mange bedrifter i Norge samarbeidet med nazistene. Også i dag er det 
mange som tjener store penger på varer og tjenester knyttet til krig. 
Er det riktig å profitere på krig?

Sitat fra filmen:
Perioden før 2. verdenskrig var en veldig 
vanskelig tid for mange. De hadde lite penger og 
mange sultet. Da tyskerne kom ble det plutselig 
lett å få seg jobb, og tyskerne betalte bra. 
Derfor var det mange som så en løsning i å jobbe 
for tyskerne og selge varer til dem, uten at de 
nødvendigvis var nazister av den grunn. 



Ville du utsatt deg selv for fare ved å drive illegalt arbeid? 
Drøft argumentene for og mot.

Hvilke konsekvenser ville valget ditt ført til?

I den lille bygda Telavåg utenfor Bergen ble hele samfunnet straffet p.g.a. 
en hendelse som bare noen få var involvert i. 
Er det riktig å drive illegal virksomhet, hvis man vet at uskyldige 
kan bli straffet for det man gjør?

Sitat fra filmen:
Spionorganisasjonene brukte kurérer som 
reiste til de alliertes hovedkvarter i London via 
Sverige med informasjon. Ellers kommunis-
erte norske motstandsfolk med London ved 
å bruke ulovlige radiosendere. Senderne ble 
gjemt forskjellige steder i hele landet, og de 
som skjulte dem risikerte dødsstraff! 



Ville du latet som om du var på lag med fienden for å kunne drive 
arbeid mot dem? Drøft argumentene for og mot. 

Hvilke konsekvenser ville valget ditt ført til?

Tomstad måtte delta i en del av grusomhetene nazistene drev med for å 
unngår i bli avslørt. Noen syntes det var vanskelig å tilgi ham etter krigen. 
Kan man gjøre hva som helst i en krig, så lenge man har en god hensikt 
med det man gjør?

Sitat fra filmen:
For å unngå å bli oppdaget, gikk Tomstad med på 
å late som om han var nazist, og han ble svært 
aktiv i Nasjonal Samling i Flekkefjord. Nesten ingen 
visste hvilken side han egentlig sto på. Til og med 
hans mor trodde i en periode at han hadde blitt 
nazist. 



Synes du at Odd Starheim var en krigshelt, selv om han sannsynligvis 
gjorde noen valg som førte til at mange uskyldige mennesker mistet 
livet?
Drøft argumentene for og mot.

   

Sitat fra filmen:
Den store aksjonen, som hadde kallenavn Charhampton, 
regnes som fullstendig mislykket.  Ingen skip ble brakt til 
England og mange menneskeliv gikk tapt. 
En av dem som omkom var Odd Starheim. Og mens andre 
motstandsfolk ble hedret for sin innsats etter krigen, ble 
Starheim og operasjon Carhampton glemt av de fleste.



Ville du vært med på å utføre en sabotasjeaksjon mot fienden, 
selv om du visste at sivile liv kunne gå tapt? 
Drøft argumentene for og mot.

Hvilke konsekvenser ville valget ditt ført til?

Sitat fra filmen:
Livredde sto skolebarna ved vinduet og så de 
engelske flyene slippe bomber over arbeidsplassen 
til fedrene. Oppe ved gruva oppsto det fullt kaos med 
redningsmannskaper som jobbet på spreng og 
kvinner som lette fortvilet etter mennene sine. 
16 nordmenn ble drep i drept i angrepet i tillegg til 
en tysker og fem russiske krigsfanger.


