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Fra Soldatenheim til Håkonshall 
 
Av Harald Herresthal 
 

Tysklands angrep på Norge den 9. april 1940 og de dramatiske kamphandlingene som fulgte, er 
omtalt i utallige bøker. Likevel finnes det selv 80 år senere fortsatt temaer som er lite behandlet, 
men som kan bidra til å gi et mer helhetlig inntrykk av livet i Norge under okkupasjonen. Den 
såkalte «Truppenbetreung» eller «Wehrmachtbetreung» skulle ikke bare sørge for velferdstilbud 
til de tyske soldatene når de ikke var i direkte kamphandlinger. Underholdnings- og 
kulturtilbudene ble samtidig benyttet som propaganda og middel til en ønsket «forbrødring» 
mellom soldatene og lokalbefolkningen. Frem til 1945 ble det sendt et forbausende høyt antall 
sangere, musikere og mindre ensembler rundt til hele Norge for å underholde de stasjonerte tyske 
soldatene. Mange av arrangementene var åpne for et norsk publikum. Håpet var gjennom 
høyverdig musikk å skape sympati og forståelse. 
 

Omsorgen for de stasjonerte troppene var normalt noe Wehrmacht i Norge hadde ansvar for, 
men velferdstiltakene hadde flere berøringspunkter med det sivile liv. Det var en av grunnene 
til at Reichskommissariatet i Oslo ganske tidlig uttrykte vilje og interesse for å overta ansvar 
for deler av dette arbeidet. Reichskommissar Josef Terboven var ekstremt opptatt av å være 
venn med soldatene og lot seg gjerne avbilde blant syke og sårede soldater på krigslasarettet i 
Oslo. I september 1940 dro han til Berlin for å diskutere en helhetlig plan for 
«Truppenbetreuung» med propagandaminister Joseph Goebbels, som styrte alt av presse, 
radio og filmproduksjon. Da var de kulturelle propagandafremstøtene mot den norske 
befolkningen allerede planlagt i minste detalj, besøk av Tysklands fremste solister, 
symfoniorkestre og ballett- og operaensembler.  

Joseph Goebbels kom personlig på besøk til Oslo i begynnelsen av november 1940 for 
ved selvsyn å se på nye muligheter for det tyske propagandaarbeidet. Det førte til opprettelsen 
av et eget operahus, Deutsches Theater i Oslo, og et klarsignal om fullføring av det påbegynte 
radiohuset på Marienlyst. Goebbels var sikker på at NRKs radiosendinger ville bli det 
viktigste påvirkningsmidlet i kampen om å vinne sympati og forståelse. Slik ble det ikke. 
«Gode» nordmenn lyttet så mye på radio fra London at radioapparatene allerede året etter ble 
inndratt og forbudt hvis man ikke kunne dokumentere NS-medlemsskap og abonnement på 
NS-avisen Fritt Folk. 

Når tyske kunstnere og ensembler ble sendt på Norgesturné, var det i tillegg til vanlige 
kino- og konsertsaler behov for egne lokaler for de stasjonerte soldatene. Derfor ble 
eksisterende bygninger ominnredet til soldathjem med muligheter for at både soldater og 
stedets befolkning kunne oppleve tysk kultur. Deutsche Zeitung in Norwegen kunne i februar 
1941 fortelle at tolv soldathjem var under bygging og at det skulle bli flere. Hitler hadde gitt 
en ekstrabevilgning på en million riksmark til formålet.1 
 
Nord-Norge ble et satsingsområde 
Josef Terboven besøkte Narvik, Tromsø og Kirkenes straks de allierte hadde trukket seg 
tilbake og etter at de norske styrkene måtte kapitulere den 10. juni 1940. Terbovens mål var 
blant annet å heise det tyske riksflagget i Kirkenes som symbol på at hele Norge var kommet 
under tysk herredømme. Høsten 1941besøkte han Nord-Norge på nytt. Narvikposten, som 
samme år var blitt opprettet som en tospråklig avis med det formål å bringe «siste dagsnyheter 
fra alle krigsskueplassene, fra politikken og næringslivet», kunne fortelle at Terboven ville 
besøke områdene nord for polarsirkelen minst en gang i året. Med det ville han demonstrere at 
han i motsetning til den «tidligere regjering» betraktet de nordlige fylkene Nordland, Troms 
og Finnmark som like viktige for «de styrede myndigheter i Norge», som de sørlige. Gjennom 

                                                 
1 Deutsche Zeitung in Norwegen, Oslo 4.2.1941. 
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sine reiser ville han ved selvsyn se hva det var behov for, og deretter sette i gang nødvendige 
tiltak.2 Han så mange utviklingsmuligheter på områder som kommunikasjon, handel, energi 
og utvinning av mineraler. Han hadde også planer om kulturtiltak både for Wehrmacht og den 
norske befolkningen. Allerede høsten 1940 var det blitt sendt såkalte «kjærlighetsgaveskip» 
eller «juleskip» med bøker, filmer og spill til de tyske troppene i Nord-Norge. Goebbels 
hadde etter initiativ fra Terboven vært med på å støtte dette prosjektet og skrev 22. desember i 
dagboken at juleskipene var kommet frem til Narvik, og at de hadde utløst en enorm 
begeistring hos soldatene.3 Han hadde selv vært med på å utstyre båtene med julegaver. Han 
roste Terboven og kalte ham for «den ubestridte Herre av Norge» – «der unumschränkte Herr 
von Norwegen».4  

Terboven var på en ny reise til Nord-Norge og Finland i 1942. Under besøket i Narvik 
fikk han se hvor det var blitt ført kamper i 1940 og besiktige det nye Soldatenheim som snart 
skulle innvies. Under oppholdet besøkte han den jugoslaviske fangeleiren i Beisfjord. Det 
finnes ingen klare bevis, men Terboven kan ha gitt ordre om at 287 syke og utsultede fanger 
skulle avlives. Massakren skjedde natt til 18. juli, bare noen dager etter at han hadde forlatt 
Narvik.5  

 

 
Josef Terboven på vei fra Bodø til Narvik i juli 1942.6  Foto: Riksarkivet/NTB Scanpix.  
 

                                                 
2 Narvikposten 1.11.1941. 
3 Dagboken til Joseph Goebbels, 22.12.1940, s. 65: «Unsere Weihnachtsschiffe sind bis hinauf nach Narvik 
angekommen und haben eine riesige Freude ausgelöst. Ich habe wirklich mit Begeisterung daran mitgearbeitet.» 
Juleskipets ankomst til Oslo filmet og gjengitt i Deutsche Wochenschau den 11. desember 1940. 
4 «Wir mobilisieren für Weihnachten eine grosses Liebesgabenschiff für unsere Truppen in Norwegen. Terboven 
gibt sich riesig viel Mühe und macht seine Sachen ausgezeichnet. Er ist der unumschränkte Herr von Norwegen», 
skrev Goebbels i dagboken. Goebbels-Tagebuch, 16.11.40, se også: 13.9.40 og 14.1.41. 
5 Se mer i Michael Stokke, «Jugoslaviske fanger i fangeleiren i Beisfjord 1942.» Narvik Senteret. 
6 Et nylig funnet fotoalbum inneholder bilder fra den 20 dager lange reisen (10.-27. juli 1942) til Nord-Norge og 
Finland. 
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Strid om plassering av soldathjemmet i Narvik 
De tyske soldathjemmene i Norge ble finansiert gjennom innsamlingsaksjoner fra de enkelte 
troppenes hjemsted. Soldatenheim i Narvik ble finansiert med innsamlede midler fra Gau 
Kärnten i Østerrike fordi de stasjonerte «bergjegerne» kom fra denne delstaten. Da huset 
skulle bygges, oppstod det uenighet om plasseringen. Den tyske forsvarsmakten ønsket 
opprinnelig å bygge soldathjemmet ved siden av torvet, men rådmannen henviste dem til 
Bromsgård i Kongens gate 63. Huset som stod her var bombet og brent ned under 
krigshandlingene, og kommunen ville selv benytte tomten for å sette opp svenskehus som 
provisoriske kontorrom. Wehrmacht satte straks i gang byggearbeider på Bromsgård, men da 
kom det kraftige protester fra LKAB. Huset som brant ned hadde vært LKABs 
representasjonsbolig, og det var de som eide tomten. Dermed måtte arbeidet stoppes. 
Representanter for Wehrmacht og de tyske sivile tjenestesteder måtte se seg om etter andre 
muligheter og fant ut at det var plass i kirkeparken ved Narvik kirke. I samråd med rådmann 
og byingeniørkontoret ble det bestemt at soldathjemmet skulle settes opp der. Formelt ble 
tomten overført fra kommunen til den norske stat, men nå protesterte folk som angivelig av 
religiøse grunner ikke ønsket soldathjemmet plassert i kirkeparken. På tomten ved torvet 
hadde man allerede begynt å sette opp svenskehusene. Tyskerne var irriterte og forlangte at de 
påbegynte husene skulle fjernes for å gi plass for soldathjemmet. Det nektet rådmannen, og 
dermed endte striden med at Soldatenheim fikk sin endelige plass i kirkeparken.7 
 

 
Inngangspartiet til Soldatenheim i Narvik. Foto: Narvik komm. fotosamling. 
 
 
Soldaterhjemmet - «et kulturelt midtpunkt» 
Soldatenheim ble offisielt innviet den 28. august 1942 og feiret med konserter og 
arrangementer flere dager på rad frem til 2. september. Narvikposten, som hittil bare hadde 
skrevet om politiske begivenheter, kom for anledningen ut med et større særnummer. Avisen 
kunne fortelle at det var blitt gravet ut 3 300 kubikkmeter med jord før grunnsteinen ble lagt 
ned i februar 1941. Adolf Hitlers rustningsminister, Albert Speer, var arkitekten bak det nye 
huset. Med en gulvflate på 2000 kvadratmeter, var bygget det største soldatenhjemmet i 

                                                 
7 Ofotens Tidende 1941 (udatert): «Den tyske soldatheimen i Narvik». Innlegg fra Der Standortälteste. 
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Norge. Når man kom inn gjennom forværelset, var det et stort fellesrom med plass til 300 
personer i de venstre fløyen. Det var planlagt som spisesal, men kunne benyttes til større 
festarrangementer. Midt i salen var det en stor kamin. I sidefløyens kjelleretasje var det et 
stort kjøkken med alt av elektriske kokeredskaper og ovner. Maten ble brakt opp til spisesalen 
i en heis. I samme fløy fantes det et skriverom med bord og leselamper og noen andre 
oppholdsrom som var utstyrt med polstrede møbler. I alle rom var det varmeovner, og planen 
var at det senere skulle bygges inn et sentralt varmeanlegg. Den store salen lå sentralt i huset 
med plass til 800 personer. Scenen var på 9 ganger 7 meter med alle mulige tekniske 
hjelpemidler. Den hadde rampebelysning og et tredobbelt sceneteppe. Orkestergraven foran 
scenen gjorde det mulig å spille opera. Bak scenen lå det skuespiller- og sminkerom. I tillegg 
var det flere soverom hvor gjestende kunstnere kunne bo under oppholdet. Akustikken i salen 
var planlagt slik at den både kunne fungere som kino-, teater- og konsertsal. Maskinrommet 
var utstyrt med mange tekniske innretninger, og med to normallydfilmapparater var det mulig 
å kjøre en helaftens film ute pauser. Filmfremvisninger for soldatene hadde hittil funnet sted i 
Narvik kino. Med to kinolokaler var det nå mulig å vise flere filmer i uken. I Soldatenheims 
øverste etasje var det værelser for hjemmets bestyrer og hennes medhjelpere fra det tyske 
Røde Kors. Den venstre sidefløyen besto av flere oppholdsrom, blant annet et stort 
arbeidsrom med benker for verktøy. Her var planen å holde kurser for soldatene. I ett av de 
store rommene var det satt opp spilleautomater og bord til sjakk, kortspill og bordtennis. 
Biblioteket lå ved siden av og ga soldatene muligheter for å sitte i stillhet og lese.  
 

 
Teater- og konsertsalen i Soldatenheim hadde plass til 800 personer. Foto: Narvik komm. fotosamling.  
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Spisesalen i Soldatenheim. Foto: Narvik komm. fotosamling. 
 

Veggdekorasjonene i lokalene var utført av maleren Otto Bestereimer (1900–1967). 
Han var en kjent og allsidig kunstner fra Klagenfurt i Østerrike. På grunn av alder slapp han 
krigstjeneste, men ble som «krigsmaler» sendt til forskjellige okkuperte land for å 
dokumentere det tyske nærvær. Siden de første soldatene i Narvik var et bergjegerregiment 
fra Kärnten i Østerrike, var det naturlig at han fikk oppdraget. Utsmykningsarbeidet fant sted 
sommeren 1942. I 1943 ble han engasjert på nytt for å dekorere veggene i et barnehjem som 
var bygget for tyske og norske barn. Som medhjelper fikk han ta med seg sin kone, Louise 
Bestereimer. Hun har fortalt sin datter at det var lett å se forskjellen på barna. De norske var 
stille og konsentrerte, mens de østerrikske var villere og mer urolige. Under oppholdet 
benyttet Bestereimer anledningen til å lage en rekke akvareller med landskapsbilder fra 
Narvik og omegn. Som de fleste tyske soldatene svermet han resten av livet om sitt opphold i 
Norge. 
 

 
Akvarell av Otto Bestereimer, malt fra et sted i Herjangen, med sikt mot Tøttatoppen. Øyjordlandet og Seines. 



6 
 

 

 
Tyske soldater fotografert på Framnes i 1942 med utsikt mot havna i Narvik. Kunstneren Otto Bestereimer 
står som nummer to fra venstre. Foto: privat samling. 
 

 
Otto Bestereimers dekorasjon av spisesalen hadde et motiv som minner om de han malte i flere østerrikske 
vertshus. Soldatene skulle føle seg som hjemme. Foto: Narvi komm. fotosamling. 
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Bestereimer dekorerte alle gangene i Soldatenheim med motiver som skulle kjennetegne forskjellige byer i 
Tyskland og Østerrike. Foto: privat samling. 
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Bestereimers dekorasjon av to kaminer i Soldatenheim. Kaminen til venstre er dekorert med byvåpenet til 
byen Klagenfurt oi Østerrike. På kaminen til høyre sitter vinguden Bacchus. Foto: privat samling og Narvik 
komm.  fotosamling. 
 
(I årbok for Narvik 2021 kommer det en hel artikkel om maleren Otto Bestereimer). 
 
Foran Soldatenheim var det anlagt en stor terrasse med mulighet for å sette ut hagemøbler om 
sommeren. Narvikposten var svært begeistret for resultatet:  

 
Med Soldaterhjemmet har Narvik fått Nord-Norges største festsal. Aldri har det her nord 
vært en scene som teknisk sett har vært så fullkommen. [...] Plassen foran kirken vil for 
framtiden komme til å danne det kulturelle midtpunkt i Narvik. Mens krigen varer står 
dette hus til disposisjon for de tyske soldater, men etter fredsslutningen, når denne 
bygning ikke lenger blir benyttet av forsvarsmakten, vil det være en kostelig skatt for 
Narvik, og åpner dermed nye, store perspektiver på det kulturelle område.8 

 
Narvikposten var sikker på at bygget ville bli et sentrum for hele Nord-Norge og at det 
allerede den kommende vinteren ville virke befruktende på byens kulturliv. Det var planlagt 
en tysk-norsk musikkuke hvor både norske og tyske kunstnere skulle medvirke. «Narvik er jo 
en stor musikkby», skrev avisen og regnet med at konsertene i Soldatenheim ville finne 
gjenklang i byens befolkning: «Således vil de bånd som allerede er knyttet mellom de tyske 
soldater og den norske befolkning ved hjelp av dette hus bli gjort enno fastere og for første 
gang bli dokumentert offentlig.»9 Artikkelforfatteren avsluttet med å hevde at «det stolte 
bygget» i de kommende årene ville «bli en bærer av den germanske kultur, som i dag blir 
båret fram over hele Europa av Det tyske rike, med hvem Norges sønner står skulder til 
skulder i kampen for de nordiske idealer.»10  

                                                 
8 Narvikposten 28.8.1942. Se også Ofotens Tidende 5.9.1942. 
9 Sst. 
10 Sst. 
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Avisredaksjonen visste selvsagt at det siden 1939 eksisterte en konserthuskomité som 
senest den 2. februar 1942 hadde arrangert en konsert til inntekt for et musikkens hus i 
Narvik. Her som i Oslo håpet kanskje nazistene at de kunne skåre poeng på å realisere det 
byens musikalske krefter drømte om. Men avisen og artikkelforfatteren kan umulig ha forstått 
at denne form for propaganda hadde en totalt motsatt effekt av hva den var tenkt å være. Etter 
uttalelser om at bygget skulle bli en bærer av germansk kultur, ville alle jøssinger i Narvik 
holde seg lagt unna konsertsalen i Soldatenheim. Det som likevel vakte oppsikt, var 
antydningen om at bygningen skulle overlates til byen når de tyske soldatene forlot Narvik. 
Det tyske sikkerhetspolitiets Meldungen aus Norwegen, som bestod av rapporter om 
situasjonen i det okkuperte Norge, kunne fortelle at det i vide kretser oppsto store diskusjoner 
om det virkelig var slik at Tyskland ikke ville beholde Norge for bestandig.11 
 
 

 
Den tyske hærens musikkorps spiller på torvet i Narvik. Foto: privat samling. 
 
 
Innvielsen 
På innvielsesdagen 28. august spilte tyske musikkorps rundt omkring i Narviks gater, og ved 
middagstider ble bygningen overlevert Wehrmacht under en høytidelig seremoni. 
Æreskompanier sto oppstilt utenfor inngangen, mens musikkorpsene spilte kjente tyske 
marsjer, som «Alte Kameraden», «Adolf Hitler-Fanfare» og «Volk ans Gewehr». Høyere 
tyske offiserer og mange representanter for de forskjellige tyske våpengrenene var til stede. 
Fra norsk side møtte politimester Forsgren og fylkingsordfører Leif Pleym. Æreskompaniet 
ble inspisert og deretter ga SS Standartenführer Noatzke, som var leder av Dienststelle 
                                                 
11 Meldungen aus Norwegen 1940–1945, s. 819: «Die anläßlich der Einweihung herausgegebene Sondernummer 
des «Narvikpostens» fand in der norwegischen Bevölkerung nicht zuletzt dadurch besondere Beachtung, weil in 
einem Artikel zum Ausdruck gebracht wurde, dass das Soldatenheim nach Verlassen der deutschen Truppen der 
Stadt Narvik zur Verfügung gestellt werden würde. In weiten Kreisen ist in diesem Zusammenhang eine 
Diskussion darüber in Gang gekommen, ob Deutschland evt. doch nicht gewillt sei, Norwegen für immer zu 
behalten.» 
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Narvik, et overblikk over utviklingen av soldathjemmene i Norge. Han sa blant annet at 
Reichskommissaren hadde innsett nødvendigheten av å ha omsorg for troppene i Nord-Norge 
utover det som var vanlig, for på den måten å skape nærmere forbindelse mellom hjemmet og 
troppene. Abteilungsleiter Marck fra Reichskommissariatet overbrakte en hilsen fra Terboven 
og overleverte på hans vegne Soldatenheim til Territorialbefehlshaber for Nord-Norge. 
Soldater fra hæren og marinen heiste deretter det tyske rikskrigflagget utenfor Soldatenheim 
for første gang. Etter at den høytidelige åpningen var avsluttet, ble det servert et måltid mat 
for flere hundre offiserer og soldater i matsalen. Her holdt bestyrerinnen en tale og sa at hun 
og de andre tyske Røde Kors-søstrene ville gjøre alt de kunne for å være soldatenes 
«hjelperinner, ja, som mødre for dem». Feiringen fortsatte senere på ettermiddagen med et to 
timers underholdningsprogram, som ble overført i radio og ledet av skuespiller Harry Gondi, 
en kjent entertainer, som hadde underholdt tyske soldater overalt i Europa og som hadde reist 
langs hele Norskekysten for å underholde og lese sine dikt. Han var ofte å høre i den tyske 
soldatsenderen og var kjent for sine «Plaudereien» - det vil si å pludre, snakke om løst og 
fast.12 De øvrige medvirkende var tre tilreisende sangere og en pianist. I tillegg medvirket to 
musikkorps og et danseorkester.  
 

 
Røde Korssøstrene og ledende tyske militære ved innvielsen av Soldatenheim. Ekteparet Louise og Otto 
Bestereimer står midt i annen rekke. Foto: Privat samling. 
 

                                                 
12 Fritt Folk 17.10.1944. Dette fortalte han selv i et intervju med Fritt Folk. I 1943 ble Gondi direktør for 
Nordens største varieté-scene, Nordland Varieté. Den holdt først til på St. Olavs plass i Oslo og fra 1944 i 
Verdensteatret på Youngstorget. 
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Otto Bestereimers klokke over en av inngangsdørene til Soldatenheim. Foto: privat samling. 

 
Programmet «Bunter Nachmittag» (fargerik ettermiddag) ble innledet med at de to 

musikkorpsene i fellesskap spilte inntogsmarsjen fra operaen Tannhäuser av Richard Wagner. 
Medlemmer av korpsene behersket både blåse- og strykeinstrumenter og kunne dermed danne 
et symfoniorkester på 42 mann. 13 Innvielsesdagen ble avsluttet med en fremvisning av den 
tyske dramafilmen «Der große König», som hadde hatt premiere i Berlin bare et halvt år 
tidligere. Filmen, som inntil da var den dyreste filmen i Nazi-Tysklands historie, skildrer livet 
til Fredrik den store av Preussen og handler om slaget ved Kunersdorf mellom 1759 og 1763. 
Den preussiske armé holdt på å flykte fra den østerrikske overmakt, men kongen ga seg ikke 
før kampen førte til seier. Filmen var laget på oppdrag fra Goebbels og er en skildring av 
førerprinsippet. Goebbels ønsket opprinnelig å unngå at det ble gjort en sammenlikning 
mellom Fredrik den store og Hitler, men det var ikke mulig. Hitler ble så begeistret for 
filmen, at han sendte en kopi til Mussolini. De historiske fakta er manipulert, og filmen er en 
storslagen propagandafilm, som psykologisk skulle påvirke både soldatene og den tyske 
befolkningen.   
 
 

                                                 
13 Sopranen Marinna Peters fra Volksoper Berlin, «mesterpianistinnen» Margarete Liebig, tenor og 
kammersanger Fritz Schätzler fra Staatsoper Stuttgart, den lyriske tenoren Alfons Pfeiffer fra Stadttheater 
Zürich, Musikkorps des Heeres, ledet av Musikmeister Harting og Musikkorps der Marine, ledet av Musik-
Stabsoberfeldwebel Weiss, 
et danseorkester, ledet av Unteroffizier Heinz Herresthal. 



12 
 

 
Det militære symfoniorkesteret under ledelse av Musikmeister Harting ved innvielsen av Soldatenheim. Foto: 
privat samling. 
 
 
Konserter og arrangementer 
Den første større konserten i Soldatenheim fant sted onsdag 2. september 1942, og både den 
og de følgende konsertene var gratis og åpen for alle. Den NS-kontrollerte avisen Ofotens 
Tidende, hevdet at omtrent 350 av de tilstedeværende 600 var norske:  
 

Dette store frammøte fra norsk side til en tysk underholdningsaften viser først og fremst at det i 
dag virkelig er et sant og ubrytelig vennskap mellom de to germanske broderfolk. Det er et 
vennskap som ikke er for dagen, men som er sluttet for lange tider framover. Ikke ved noen 
tilstelning tidligere har man i Narvik kunnet notere et så stort norsk innslag. ... Det ble ikke budt på 
lettkjøpte saker, simple viser og støyende musikk, men fremragende tyske kunstnere og musikere 
underholdt på sjeldent høyt plan.14 

 
På konserten medvirket de samme utøverne som ved innvielsen. På programmet stod 
Wagners inntogsmarsj fra operaen Tannhäuser, en arie fra operaen Martha av Flotow, «Jeg er 
forelsket» fra operetten Clivia av Nico Dostal, Keiserwalzer av Johann Strauss, en duett fra 
operettene Smilets Land av Franz Lehàr, en duett fra operetten Paganini av Lehàr og en marsj 
av Georg Meissner. Et danseorkester under ledelse av Heinz Herresthal medvirket i en 
avdeling med Harry Gondi som konferansier. Referatet fra konserten inneholdt igjen en dose 
med politisk propaganda: 
 

Aftenen var i sin helhet et talende bevis for at selv i krigstider, da tyske soldater står vakt rundt 
hele Europa, ja til og med i Afrika, glemmer man ikke den atspredelse og underholdning som 
virkelig god kunst er. I dag som tidligere ligger den tyske kunst på et høyt plan og på ingen måte 
slik den britiske propaganda forsøker å framstille den. Den er tvert imot fri, gedigen, spirituell.15   

Den 9. oktober ble det arrangert en musikkaften med tittelen «Wir sind Kameraden auf dem 
See» (Vi er kammerater på havet), og med de samme utøverne. «Vi tar ikke for sterkt i når vi 
sier at minst halvparten av den store forsamlingen besto av norsk publikum som med liv og 
lyst fulgte med fra først til sist,» skrev Ofotens Tidende. Salen var fullsatt, og allsangen ble 

                                                 
14 Ofotens Tidende 5.9.1942. 
15 Sst. 
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ledet av Harry Gondi og Walter Voigt, som fikk hele salen til å reise seg og synge med, mens 
de vugget i takt med valserytmen.16 Den 13. oktober 1942 inviterte den tyske krigsmarine til 
en gratis festforestilling for et norsk publikum. Programmet var av det lettere slaget, og ifølge 
Ofotens Tidende var salen fylt med «nordmenn og tyskere i skjønn forening».17  

Siden innvielsen hadde salen i Soldatenheim fått en prosjektor for visning av lysbilder 
mens musikken ble fremført. På scenen var det overlys, rampelys og lyskastere. Når alle lys 
var i bruk, ble det brukt 10 000 watt. Lysanlegget var en gave fra Josef Terboven og var blitt 
fraktet 5000 kilometer fra München til Narvik. Montøren hevdet at selv ikke anerkjente teatre 
i Tyskland hadde et så moderne lysanlegg.18  

I oktober kom et ensemble med skuespillere fra Theater am Kurfürstendam til Norge 
for å turnere landet rundt med skuespillet Der Ministerpräsident av Wolfgang Goetz (1885–
1955). Hovedrollen som rikskansler Otto von Bismarck ble spilt av Friedrich Otto Fischer 
(1893-?). Han hadde hatt denne rollen på turneer til Frankrike, Holland og Belgia. Etter den 
første fremføringen i Oslo 22. oktober, dro ensemblet på en to måneders turné og ga sin første 
forestilling i Narvik lørdag 5. desember. Ofotens Tidende skrev at målet var «å gi soldatene 
god og tankevekkende underholdning», og avisen håpet at byens publikum forstod å verdsette 
det som de med dette fikk tilbud om. Med få unntakelser hadde det stort sett vært mer eller 
mindre antakelige sangere, tryllekunstnere og trekkspillere som hadde funnet veien til Nord-
Norge». En av dem avisen tenkte på var kanskje folkesangeren Johanna Angermann som i et 
intervju med Aftenposten hadde fortalt at hun i fem måneder hadde oppholdt seg «nordenfor 
Narvik under de mest primitive konsertforhold», og som oftest sunget solo for soldatene, bare 
av og til med gitarakkompagnement. Repertoaret var tyske folkeviser på dialekt fra det 
syvende århundret og frem til nyere tid.19 Ofotens Tidende mente i alle fall at de tyske 
skuespillerne fra Berlin kom til å gi nordmennene et annet inntrykk, selv om alt foregikk på 
tysk. Forestillingen ble spilt to ganger, og salen var fylt til siste plass begge gangene.20 
Deretter dro ensemblet videre til Tromsø. 
 

 
Den tyske hærens musikkorps øvde ofte i friluft. Her står korpset utenfor en av brakkene. På høyre side ligger 
Soldatenheim, og bak skimtes Narvik kirke. Foto: privat samling. 
 

                                                 
16 Ofotens Tidende 10.10.1942. 
17 I tillegg til Harry Gondi og tenoren Pfeiffer medvirket marinekorpset, kammersanger Helmut Kasserek, 
saksofonisten og trekkspilleren Gefreiter Werner Lätsch, akrobaten og tryllekunstneren Fred Stumm og 
Herresthals danseorkester. 
18 Ofotens Tidende 1.12, 3.12 og 5.12.1942.  
19 Aftenposten 6.6.1942. 
20 Ofotens Tidende 1.12.1942. 
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Sosialt samvær 
Den store konsertsalen var ikke det eneste stedet der soldatene kunne underholdes. 
Narvikposten fortalte at alle de øvrige rommene med forskjellige aktiviteter var i daglig bruk. 
Et viktig sosialt møtepunkt var det store fellesrommet (Gemeinschaftsraum). Her ble 
soldatene daglig tilbudt et kveldsmåltid og til å ta en kopp kaffe eller et glass øl. På 
søndagsettermiddagene kunne man få kaffe og kaker som Røde Kors-søstrene selv hadde 
bakt. I tillegg kunne man få en pakke med sigaretter som Reichskommissaren hadde stilt til 
disposisjon. Derfor stod det hver eneste søndag en lang kø med soldater som håpet å få plass 
ved ett av kaffebordene. I løpet av fire timer klarte søstrene fra det tyske Røde Kors å dele ut 
1500 porsjoner med kaker og kaffe. I programmer og referater ble personer, alltid bare menn, 
alltid omtalt med etternavn. Men i Soldatenheim var soldatene på fornavn med de ni 
kvinnelige medhjelperne: Lotte, Sofie, Annelies, Liselotte, Hilde, Frieda, Johanna, Hanna og 
Lori!21  
 

 
Sosialt samvær en søndag ettermiddag i Gemeinschaftsraum med kaffe, kaker og sigaretter som Josef 
Terboven sjenerøst har spandert på soldatene. I Bakgrunnen skimtes noen av Røde-Kors-søstrene. Foto: 
Privat samling. 
 
Terboven ærer Erling Borch-Johnsen 
Den 21. januar 1943 var Terboven igjen på besøk i Narvik som ledd i sine årlige Nord-Norge-
reiser. Narvikposten fortalte at Terboven hadde «Reichskommissar for sjøfarten», Karl 
Kaufmann (1900–1969), med seg på reisen for at de sammen skulle se nærmere på 
mulighetene for å utvide handel og skipsfart mellom Tyskland og Norge. Et spørsmål om 
hvordan forsyningssituasjonen kunne forbedres var også et viktig tema som ble diskutert.22 
Det mest oppsiktsvekkende med Terbovens besøk var at under oppholdet i Narvik hyllet og 
æret Narvik-legen Erling Borch-Johnsen, som under kampdagene i og rundt Narvik hadde tatt 

                                                 
21 Narvikposten 28.8.1943. 
22 Det var Karl Kaufmann som i april 1945 nektet å følge Hitlers ordre om å fortsette forsvaret av Hamburg, og 
som overga byen til engelskmennene den 3. mai for å hindre flere ødeleggelser av byen. 
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seg av både tyske, norske og allierte soldater. Terboven hadde skriftlig uttrykt sin takk og 
anerkjennelse til Borch-Johnsen, som hadde lagt for dagen «en eksemplarisk yrkesetikk ved 
en uselvisk og inntil grensen for sin fysiske yteevene å gi lægehjelp til sårede soldater»: 
 

 Reichskommissaren mener å ha handlet i dr. Borch-Johnsens ånd når han no har foranlediget at 
den tidligere rektor ved Oslo Universitet, Seip, igjen er satt på fri fot, og i Tyskland har fått 
anledning til å bo sammen med sin familie og å gjenoppta sitt vitenskapelige arbeid.23 

 
Dette var ifølge Aftenposten «en ny storstilt gestus fra Tysklands side». Det Terboven ikke 
visste, var at han hyllet en av de mest aktive motstandsmennene i Narvik. Men hvorfor skulle 
akkurat universitetsprofessor Didrik Arup Seip (1884–1963) løslates som en takk for Borch-
Johnsens omsorg for tyske soldater? Jan Rognmo hevder i sin artikkel om Erling Borch-
Johnsen i Årbok for Narvik 2016 at det var Borch-Johnsen som hadde bedt om at hans venn 
professor Seip skulle settes fri.24 Seip var i september 1941 blitt arrestert og avsatt som rektor 
i forbindelse med studentaksjonen. Han satt fengslet i Møllergata 19 og på Grini Møllergaten 
19, men ble våren 1942 sendt til Sachsenhausen. Ved juletider samme år ble han sluppet fri. 
Andre kilder mener at det var Heinrich Himmlers finske massør, Felix Kersten (1898–1960), 
som hadde talt Seips sak og fått ham løslatt lille julaften 1942. Seip fikk ikke reise hjem, men 
oppholdt seg i Berlin og München helt til han ble hentet av grev Bernadotte i april 1945. Hvis 
det egentlig var Kersten som påvirket Himmler til å slippe Seip fri, kan Terboven ha knyttet 
løslatelsen til Borch-Johnsen, for ikke å tape ansikt.  
 
Grieg-jubileum og forbud mot russisk musikk 
Musikkgruppen innen motstandsbevegelsen i Oslo hadde i 1942 og 1943 sendt ut paroler   
med oppfordring om å boikotte det offentlige musikklivet. Det påvirket foreløpig ikke kultur- 
og musikklivet i Narvik. Narvik Orkesterforening ga i løpet av april flere konserter i kirken. 
Et høydepunkt var konserten med fiolinisten Alf Sjøen som var på en Nord-Norge-turné 
sammen med pianisten Hilda Waldeland. Han fremførte Beethovens fiolinkonsert tre kvelder 
på rad for en fullsatt kirke. Sesongen ble avsluttet med en populærkonsert som måtte gjentas, 
men så begynte boikotten. Den 22. mars sendte Narvik orkesterforening et telegram til 
Kultur- og Opplysingsdepartementet med følgende spørsmål: «Har Deptet noe å innvende 
mot oppførelse av Rachmaninovs Prelude ved konserten i april?» Dagen etter kom det et kort 
svar fra departementet: «Fremføring av russiske komponisters verker er forbudt.»25

  

Peter Nordsjø hadde i flere måneder i detalj forberedt en konsert i anledning 100-
årsjubileet for Edvard Grieg, men så ble han sendt i eksil av politimesteren. Narvik Guttekor 
deltok ikke med sitt innøvde Griegprogram som en protest og symbolsk markering, mens 
Narvik Mannskor i Nordsjøs fravær ble dirigert av Thormod Dybvik.26 L.K.A.B.s musikkorps 
medvirket under Oluf Bertheussens ledelse sammen med flere andre sangere og musikere. På 
konserten palmesøndag den 18. april var kirken så full at folk stod lagt ute i gangen for å få 
med seg noen Grieg-toner. Det var like stor tilstrømning da konserten ble gjentatt dagen etter. 
I motsetning til det som skjedde i Oslo og Bergen, ble ikke Grieg-feiringen i Narvik utnyttet i 
tysk propaganda. Det var ingen Grieg-konserter i Soldatenheim, men Narvikposten gjenga to 
Griegartikler. Den ene skildret Griegs liv og betydning. Den andre var en omtale av planlagte 
konserter i Oslo, Bergen og Berlin, og med en sterk fremheving av Tysklands begeistring for 
den norske komponisten.27 Dette var artikler som var produsert av det tyske propaganda-
                                                 
23 Aftenposten 21.1.1943.  
24 Årbok for Narvik 2016, 14f.   
25 Telegram fra Narvik Orkester 22.3.1943 og departementets svar den 23.3.1943. Riksarkivet. Kultur- og 
Oplysningsdep. Kulturavd. Kulturkontoret S-6013 D nr. 5. Musikkmappe. 
26 Se mer i Årbok for Narvik 2017, 108-122 og Herresthal 2017, Min mor valgte meg, 251-254. 
27 Narvikposten 12. og 15. juni 1943. 
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apparatet i Oslo. Mens Grieg særlig i Bergen, Berlin og NRK ble benyttet til propaganda, var 
feiringen av Grieg i Narvik et rent nasjonalt arrangement.  
 
Koloratursang og kunstutstilling 
I Soldatenheims store sal var det mange kinoforestillinger og kulturarrangementer. Etter den 
tysk-norske musikkvelden i den store salen den 12. januar 1943 hevdet Ofotens Tidende at 
disse arrangementene var blitt veldig populære blant byens befolkning, og at programmet var 
noe for både yngre og eldre.28 I den mindre salen ga Wehrmachts egne musikere regelmessige 
kammermusikkaftener. En stor begivenhet var besøket fra den tyske sopranen Erna Berger 
(1900–1990), som var på konsertreise i Nord-Norge. Hun var gift med den norske ingeniøren 
Sverre Wiull og var gjennom sitt ekteskap blitt norsk statsborger. Hun ble regnet for å være 
en av Tysklands største koloratursopraner. Hun sang på alle de store europeiske operascenene 
og deltok i flere tyske musikkfilmer, blant annet sammen med stjernetenoren Beniamino Gigli 
i filmen Schlussakkord i 1936. I 1941 var hun Jenny Linds stemme i filmen Die schwedische 
Nachtigall. Etter krigen ble hun kritisert for at hun som norsk statsborger hadde sunget for de 
tyske soldatene i de okkuperte landene. Disse innvendingene imøtegikk hun med 
å hevde at dette spørsmålet var uviktig for henne. «Soldatene ville høre meg, og da sang jeg. 
Publikum søker artisten, ikke omvendt.»29  
 

 
Sangeren Erna Berger fortsatte karrieren etter andre verdenskrig og endte som professor i Hamburg. Hun 
døde i 1990 nærmere 90 år gammel og fikk en gate oppkalt etter seg i fødebyen Dresden. Da hun i 1960 ga en 
konsert i Oslo, var musikkanmelderne kritiske. De hadde ikke glemt hennes opptredener i Norge under 
krigen. Robert Levin akkompagnerte for å demonstrere at det fortsatt eksisterte jødiske kunstnere. Foto: 
privat samling 

                                                 
28 Ofotens Tidende 16.1.1943. 
29 Berger 1989, 58f. 
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I konsertomtalene i Ofotens Tidende ble konsertene forsøkt fremstilt så positivt og lokkende 
som mulig. Avisen hevdet for eksempel at konserten med tittelen «Klang og rytme» den 2. 
mars «bandt tilhørerne — tyskere og nordmenn — sammen i en intim indre kontakt».  
Narvikposten kom sjelden med referater fra de forskjellige arrangementene, men hadde den 
30. juni 1943 en omtale av et to timers blandet underholdningsprogram utført av 
amatørmusikere i det tyske politiet. Avisen hevdet at det hadde vært 600 tilhørere hvorav 250 
norske.30 Konsertsesongen ble avsluttet 1. pinsedag den 13. juni 1943 med «Eine 
musikalische Morgenstunde» i musikkrommet på Soldatenheim. Programmet er et godt 
eksempel på hvordan kammerkonsertene ble utformet og gjerne sendt i den tyske 
soldatsenderen. Mellom musikkstykkene leste jernbanevaktmester Kuckelsberg og 
underoffiser Blömer fra Herders dikt «Natur», Goethes «Meeresstille – Glückliche Fahrt», 
Eichendorffs «Sehnsucht», Mörikes «An die Geliebte», Storms «Elisabeth» og Goethes 
«Türmerlied». Musikken var av Haydn, Beethoven og Gade.  
  
Det mest oppsiktsvekkende denne våren var en kunstutstilling som ble åpnet i Soldatenheim 
den 6. mai. Den var kommet i stand på initiativ fra kommandanten for det tyske sjøforsvaret. 
Utstillingen bestod av kunst skapt av 62 offiserer og soldater fra Wehrmacht i nord. Det ble 
vist 224 arbeider i forskjellige kunstgrener: fotografier, oljetrykk, akvareller og tegninger, 
treskjærerkunst og skulpturer.31 Die bildende kunstnerne fikk på den måten akkurat som 
musikerne anledning og tid til å utøve sin kunst. For okkupasjonsmakten ble utstillingen på 
samme måte som konsertvirksomheten brukt i propagandaarbeidet. Den skulle motbevise 
påstanden om at tyskerne var barbarer og brutale krigere.  
 
Konsert for de etterlatte i Gryllefjord. Den 12. april 1943 gikk den sovjetrussiske ubåten K-
21 til angrep på flere norske fiskebåter som drev fiske på Svensgrunnen utenfor Senja. Ingen 
om bord i båtene hadde trodd at en ubåt som tilhørte en nasjon som kjempet med Norge mot en 
felles fiende, skulle angripe venner og drepe fullstendig uskyldige fiskere. Ti fiskere ble drept, 
flere ble såret, og syv fiskere ble tatt med som fanger til Murmansk. Bare fire av dem kom 
tilbake etter krigen. En sovjetisk marinegast som falt ut av ubåten og ble fanget opp av en av 
de norske fiskebåtene, fortalte senere at kapteinen var full og hadde tatt feil av det norske og 
det britiske flagget. Det ble spredt rykter om at det var en tysk ubåt som gikk til angrep, og at 
man hadde kastet ut en russerfange for å gi sovjeterne skylden. Det siste ble kontant tilbakevist 
fra tysk side.  
Fiskerlagene startet straks en innsamlingsaksjon blant sine medlemmer. Nasjonal Samlings 
Faggruppeorganisasjon (NSFO) var klar til å hjelpe en familie med åtte barn, og de ville gi 
økonomisk støtte til eldre enker som ikke kunne leve av fiskeritrygden. Reichskommissar 
Terboven lovet at man fra tysk side skulle bekoste utdannelsen til alle barna som hadde mistet 
sin forsørger. «På den måten vil man gjøre alt som står i menneskelig makt for å hjelpe våre 
landsmenn der nord i Gryllefjord som ble rammet av det bolsjevikiske terrorangrep», skrev 
Aftenposten i forbindelse med begravelsen av de drepte fiskerne.32 At Terboven og Nasjonal 
Samling ville støtte de etterlatte, må betraktes som et forsøk på å utnytte situasjonen i 
propagandaarbeidet, men nazistene tenkte kanskje at de hadde et visst ansvar for hendelsen. 
Mange norske fiskere var tvunget til å levere fisk til okkupantene, og angrepet kan ha vært en 
advarsel, men fortsatt er det uklart hva som egentlig fikk den sovjetiske ubåten til å angripe 
fiskerne og ta noen av dem til fange. 33 I Narvik var man rystet over det som hadde skjedd, og 

                                                 
30 Narvikposten 30.6.1943. 
31 Ofotens Tidende 11.5.43. 
32 Aftenposten 29.4.1943. 
33 Paul Einar Vatne: Ukjent båt – Tragdien i Gryllefjord, Oslo 1968: Aschehoug. Bjørn Bratbak: «Svensgrunnen 
12. april 1943 – uskyldige måtte ofte lide», Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, Hundvåg 2000. 
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noen tyske soldater tok et initiativ til å arrangere en konsert i Soldatenheim til inntekt for de 
etterlatte i Gryllefjord den 13. mai 1943. De medvirkede var en sangsolist, et mannskor og et 
lite orkester som ble ledet av Heinz Herresthal. Til konserten kom det nordmenn som 
vanligvis ikke ville ha satt sin fot i Soldatenheim, for mange måtte gå uten å ha fått plass.34  
Det kom inn 3238 kroner i billettinntekter og gaver og var ifølge Ofoten Folkeblad «et 
storslagent bevis på den solidaritetsfølelse de tyske soldater føler med den norske 
fiskerbefolkning i dens farlige erverv på havet i disse tider.»35 Pengene ble overrakt 
lensmannen i Gryllefjord av lederen for Dienststelle des Reichskommissariats Narvik, 
Regierungsrat Freiherr Herbert von Stackelberg.   
 

 
Konserter i Narvik våren 1943

Soldatenheim: 
12.1.43: «Rytme og klang», den fjerde «tysk-norske 
musikkaften» med musikkorpset fra Wehrmacht.36 
2.3.43: «Klang og rytme».37 
15.4.43: Sopranen Erna Berger fra statsoperaen i 
Berlin var på konsertreise i Norge og gjestet 
Narvik.38  
6.5.43: «Kommandant der Seeverteidigung» 
arrangerte en kunstutstilling med kunst av 62 
offiserer og soldater fra Wehrmacht i nord.  
13.5.43: Konsert til inntekt for de etterlatte etter det 
sovjetiske ubåtangrepet mot norske fiskere. 
23.5.43: Minneseremoni for de falne i 
Soldatenheim og på kirkegården. 
13.6.43: Pinsesøndag, «Musikalische 
Morgenstunde». 
30.6.43: Medlemmer av det tyske politiet 
underholdt. 

Narvik kirke:  
10.,11. og 13.4.43: Narvik Orkesterforening ga 
konsert i Narvik kirke med Alf Sjøen som solist i 
Beethovens fiolinkonsert. 
18.4. og 19.4.43: Narvik mannskors konsert i 
Narvik kirke anledning Edvard Grieg-jubileet. 
Thormod Dybvik dirigerte i Peter Nordsjøs fravær. 
L.K.A.B.s musikkorps spilte flere numre. Øvrige 
medvirkende var Osvald Ødegaard, Tor Schau-
Pettersen, Edvard Smevik og Nils Mørk. 
19. og 20.4.43: Narvik orkesterforening under 
ledelse av Thomas Reinkjøp ga to populærkonserter 
med Bizets l´Arlesienne-suiten, Pilgrimskoret fra 
Tannhäuser, Largo av Händel i Narvik kirke. I en 
egen avdeling spilte pianisten Nils Mørk flere 
småstykker i en egen avdeling.

Finsk sang som propaganda 
Under vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen, som varte fra november 1939 til mars 
1940, kom det mange finske flyktninger til Narvik. Sympatien for finnene var stor i Norge, og 
det ble satt i gang en rekke innsamlingsaksjoner. Etter at den finske fortsettelseskrigen brøt ut 
i juni 1941 forsøkte Quisling og Terboven å utnytte denne sympatien for å overbevise både 
nordmennene og de stasjonerte tyske soldatene i Norge om at bolsjevistenes angrep på 
Finland også var en fare for Norge. Derfor ble mange finske kunstnere invitert til å gi 
konserter Norge med finsk musikk. Sopranen Aulikki Rautawaara var den av de finske 
utøverne som oftest reiste på konsertturneer i Norge. Hun ble kalt «den finske nattergal» og 
hadde en omfattende karriere i hele Europa. I tillegg til å synge på tyske og engelske 
operascener deltok hun i musikkfilmer og hadde gitt ut mer enn 100 grammofonplater med 
både slagere og klassisk musikk. Som Terbovens yndling – Terbovens hushjelp skal ifølge 
                                                 
34 På programmet stod verker av Mozart, Beethoven, Puccini, Schumann, Gade, Grieg og norske folkemelodier. 
35 Ofoten Folkeblad 25.5.1943. 
36 Ofotens Tidende 16.1.1943.  
37 Ofotens Folkeblad 3.3.43. Program: «Norrønafolket» fra Sigurd Jorsalfar av Grieg, Die Macht des Schicksals 
av Verdi, Peter Kreuder-potpourri (12 minutter Peter Kreuder), Arriba Espana av Rixner, ouverture fra operaen 
Der Wildschütz, Strauss´ An der schönen blauen Donau. 
38 Ofotens Tidende 11.4.1943. 
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ryktene ha kjøpt henne en minkpels til 30 000 kroner – var hun regelmessig invitert for å dra 
på turneer gjennom store deler av Norge. Høsten 1943 ga hun på invitasjon fra 
Reichskommissaren ti konserter i Nord-Norge. De tre første skulle foregå i Soldatenheim i 
Narvik den 10., 11. og 12. august. To av konsertene var forbeholdt den tyske forsvarsmakten, 
mens konserten 11. august var offentlig. Her kostet billetten to kroner, det dobbelte av det 
som var vanlig i de tilfeller det ikke dreide seg om gratiskonserter. Etter besøket i Narvik 
skulle Rautawaara reise videre til Svolvær, Harstad, Bardufoss, Storsteinnes og Tromsø.39 I 
1944 kritiserte flere svenske aviser hennes opptredener i Norge under okkupasjonen, og 
svenske og daske musikerforbund oppfordret sine medlemmer til å boikotte henne. 

 
Den finske sangeren Aulikki Rautawaara ga utallige konserter i Norge under andre verdenskrig. Fotoet 
stammer fra en konsert i Deutsches Haus (Frimurerlogen) i Trondheim. Fotograf: Schrøder. Sverresborg 
Trøndelag Folkemuseum. Foto: privat samling. 
 
Ett-årsjubileum for Soldatenheim 
Den 28. august 1943 feiret Soldatenheim sitt ett-årsjubileum. Narvikposten kunne fortelle at 
huset i løpet av de 365 dagene som var gått siden innvielsen, hadde hatt besøk av rundt 
500 000 soldater. Det var et godt eksempel på hvor viktig huset var blitt som møtested for de 
tyske soldatene. Det hadde vært tallrike kvelder i Kraft durch Freudes regi og mange 
konserter hvor soldater hadde spilt for soldater. Det hadde i alt vært arrangert 31 kunstneriske 
innslag, og det var blitt vist 92 filmer. Avisen nevnte spesielt konserten til inntekt for de 
etterlatte i Gryllefjord og mente det var et godt eksempel på samholdet mellom de soldatene 
som hadde oppholdt seg lenge i Narvik og den norske befolkningen. Propagandabehovet 
fornektet seg ikke.  

Krigslykken hadde snudd seg for Tyskland, men både i Narvik og ellers i landet 
fortsatte man fra tysk side å arrangere små og store kulturelle begivenheter. I tillegg til større 
arrangementer i den store salen, ble det våren 1944 arrangert en rekke kammermusikkaftener i 
Soldatenheim. Den 2. mai åpnet det en ny utstilling med soldatkunst, og den 27. og 28. juli 
var det en konsert med blåsere og strykere. Alle konsertene var åpne for et norsk publikum. 
                                                 
39 Narvikposten 3.8.1943. 
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Kammerkonsertene i kirken eller i Soldatenheims Spielzimmer var av de mer eksklusive programmene og 
bestod gjerne av barokk- eller wienerklassisk musikk.  
 
 
Minnestund for Eduard Dietl 
Den 21. juli 1944 arrangerte de tyske myndighetene en minnehøytidelighet for generaloberst 
Eduard Dietl (1890-1944) på hans 54-årsdag. Dietl hadde vært sentral i kampene om Narvik 
under felttoget mot Norge og var høyt dekorert for sin innsats. Den 23. juni var han blitt 
innkalt til Hitler på hans landsted Berghof i Bayern for å drøfte den kritiske situasjonen for 
Tysklands krigføring. Hitler var blitt så rasende over Dietls forslag om å sette sine soldater i 
Norge inn på Østfronten, at møtet ble avbrutt. På tilbakereisen styrtet flyet han satt i mot en 
bergvegg. Avdelingsleder for kulturavdelingen i Reichskommissariatet, Wilhelm Müller-
Scheld, var til stede i Narvik for å holde en minnetale: «Dietls store, populære personlighet er 
for oss et symbol på tro og seir og på utholdenhet i den vanskeligste situasjon», hadde han 
ifølge Ofotens Tidende sagt til de fremmøtte soldatene.40 Müller-Scheld benyttet samtidig 
anledningen til å si noe om den politiske og militære situasjonen sett fra tysk ståsted og 
avsluttet med ordene «Adolf Hitler fører oss til seir!» Talen var rammet inn av kunstneriske 
innslag fra partiet, forsvarsmakten og av kunstnere som oppholdt seg i byen. Målet var å 
styrke moralen til soldatene. De skjønte selvsagt alle hva som var i ferd med å skje og fryktet 
med rette at den behagelige tilværelsen i Narvik nærmet seg slutten. 
 

                                                 
40 Ofotens Tidende 22.7.1944. 
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Graven til «der Held von Narvik» med det såkalte «Narvikschild» på gravstenen i Nordfriedhof i München. 
Foto: privat samling. 
 
 

 
En av oppgavene til de tyske militærkorpsene var å spille når kamerater ble gravlagt på krigskirkegården i 
Narvik. Ikke alle døde som følge av krigshandlinger, men begravelsene var en stadig påminnelse om hvilken 
situasjon musikerne selv stod oppe i. Foto: privat samling. 

Snart skal fredskonserten spilles 
I Oslo var det dannet en musikkgruppe som en underavdeling av Hjemmefronten. Gruppen som 
kalte seg Musikk-Front, oppfordret både utøvere og tilhørere til å boikotte all deltakelse i det 
offentlige musikklivet. Det ble sendt ut flere paroler med slike oppfordringer, men det var først 
da det kom en offisiell parole fra «Radio London» høsten 1943, at boikotten begynte å få 
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virkning utenfor Oslo og de større byene. Boikottoppfordringen skyldtes nazistenes iherdige 
forsøk på å bruke musikken som et ledd i sin propagandavirksomhet, og for å fortelle at 
musikklivet gikk som normalt. Narvik Orkesterforening, som hadde hatt en svært god 
oppslutning så langt, valgte høsten 1943 å gå over til å arrangere lukkede «programprøver», 
som bare «støttemedlemmene» eller de «passive medlemmene» hadde tilgang til. «De kan ta 
med Dem en av Deres bekjente, om De ønsker», stod det på invitasjonskortet. Bakgrunnen var 
ikke bare parolen, men også at orkestret var blitt bedt om å medvirke på NS-arrangementer i 
byen. 41 L.K.A.B.s Musikkorps, Narvik Mannskor, Narvik Guttekor og det øvrige musikklivet 
ga heller ikke flere offentlige konserter, men fortsatte likevel med sangkvelder, private 
konserter for inviterte gjester og medvirkning på gudstjenester i høytidene. Narvik kirke var 
fortsatt et «fristed» når korene inviterte til sangkvelder. Den fullsatte kirken var i seg selv et 
symbol på motstanden. 

Tysk-Norsk forening hadde med årene fått filialer flere steder i Norge. I 1944 fungerte 
foreningen som en konsert- og turnéarrangør for tyske musikere og norske NS-musikere. Den 
unge tyske sangeren Horst Rosenberg som ga konsert i Narvik sammen med pianisten 
Alexander Wesselmann, hadde fått gode kritikker i Oslo. Han fremførte noe av det samme 
repertoaret i Narvik, blant annet Schuberts sangsyklus Die Winterreise og sanger av 
Beethoven og Richard Strauss. Slike konserter ble gjerne holdt i kinosalen. Det kan skyldes at 
de fleste Narvik-boerne ikke lenger ønsket å oppsøke konserter i Soldatenheim. 

Når kulturlivet i Oslo begynte å stoppe opp, var turneer rundt i landet lenge en viktig 
inntektskilde. Carl Johan Theatrets skuespillere kom på turné til Narvik, og det samme var 
tilfelle med en god del norske musikere. De norske NS-musikerne hadde problemer med å 
samle tilhørere i de store byene Oslo, Bergen og Trondheim hvor mange visste hvilken 
politisk farge de representerte. Når jøssinger ga konserter, var salen fullsatt, men når godt 
kjente NS-musikere kom på besøk, måtte de ofte spille for tom sal. Fiolinisten Jim 
Johannessen var en av musikerne som fikk merke det. Han fikk Kultur- og 
folkeopplysningsdepartementet til å finansiere en turné med konserter gjennom fem fylker fra 
Lillehammer og opp til Kautokeino. På konserten i Narvik kino den 5. februar 1944 ble han 
annonsert som kapellmester. Det var i og for seg riktig, men han var under krigen først og 
fremst en ivrig rikshirdsjef.  I mars kom sangeren Gunvor Evju Lie for å gi to konserter 
akkompagnert av Narvik-pianisten Reidar Ulvik. Hun var gift med politiminister Jonas Lie, 
en av Quislings nærmeste medarbeidere. Ulvik var jazzpianist og arrangerte mange 
rytmekonserter som ble bekjentgjort både i aviser og ved hjelp av utallige plakater rundt i 
Narvik. Det er ukjent hvor mange som møtte opp på disse konsertene, men det var ikke alltid 
publikum var klar over at de gjestende kunstnerne var NS-medlemmer. Dermed strømmet den 
musikkhungrige publikum til konserten. For å unngå det, sendte motstandsbevegelsen ut 
illegale meldinger med navn på hvilke sangere eller musikere som burde boikottes. Det 
skjedde også i Narvik. Høsten 1944 fikk musikerne i Narvik et anonymt kjedebrev hvor de ble 
advart mot å delta på konserter som kunne brukes som propaganda. «Musikklivet i Narvik 
blomstrer under nazistyret», ville det hete etterpå. Det skulle man ikke ha noe av. To av byens 
sangere hadde medvirket på noen av konsertene, og de fikk en klar melding: «Snu dere om, så 
ser dere at sangerlua deres ligger i rennesteinen.» Brevet kunne blant annet fortelle at Narvik-
gutten Egil Nordsjø var blitt satt i fengsel på grunn av en kunstneraksjon i Oslo. Han var blitt 
hentet i midten av november 1943. Nå gjaldt det å være solidariske, for, som det het i 
kjedebrevet: «Snart skal fredskonserten spilles». 
 

                                                 
41 Se Svendsen 2015, 48f. og Sollie 2015, 86. 
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Høsten 1944 opphørte alle konserter. Det skyldtes kampene mellom tyske og sovjetiske 
styrker og tvangsevakueringen fra Finnmark. Narvik kirke var kirkerommet overfylt med 
senger, og Soldatheimen var gjort om til et lasarett for sårede tyske soldater. Nå ventet alle på 
«fredskonserten». Den 8. mai 1945 var krigen slutt, og det varte ikke lenge før Soldatenheim 
fikk et nytt navn: Håkonshallen! 
 

Konserter med tyske utøvere Konserter med norske utøvere Måned
9.1.44. Narvik kirke: Verker av Pezel, Fasch, Scarlatti, Vivaldi, 
J.Chr. Bach, Haydn, Mozart. Medvirkende: Heinz Herresthal, 
Werner Reinsberg, Werner Laetsch (fioliner), Richard 
Bauspiess (bratsj), Erich Gaebel (cello), Rudolf Wenghöfer 
(bass), Heinz Maatz, Wolfgang Rudolf (fløyter), Heinz Sauer 
(obo), Heinrich Matheus (klaver).

Januar

24.2.44. Soldatenheim, Spielzimmer: Verker av Quanz, 
Telemann, Händel, Bach og Stamitz. Medvirkende: Heinz 
Herresthal, Werner Laetsch (fioliner), Erich Gaebel (cello), 
Heinz Maatz (fløyte), Heinz Sauer (obo), Heinrich Matheus 
(klaver).

5.2.44. Narvik kino : Norsk aften med kapellmester Jim 

Johannesen, operasanger Carsten Ørner og skuespiller Arol 
Selmer akkompagnert av pianisten Bjarne Dale. 

8.2.44. Narvik kino : Fiolinisten Jim Johannesen.

15.2.44. Narvik kirke : Narvik kirkekor og Narvik korforening 
dirigert av Asmund Sletbakk og Joh. R. Kleppe. Nils Mørk var 
organist, og Åge Sletbakk medvirket som solist.

5.3.44. Soldatenheim : Taffelmusikk og dansemusikk spilt av 

musikkorpsets lille besetning. Medvirkende: Heinz Herresthal, 
Fliegen (fioliner og saksofoner), Neininger (klarinett og 
saksofon)137, Gaebel (cello), Wenghöfer (bass)138, Matheus 
(klaver), Bauer (trombone)139, Jaster (slagverk).

4./5.3.44. Narvik kino : Sangeren Gunvor Evju Lie ga to konserter 
akkompagnert av pianisten Reidar Ulvik.

11.3.44. Narvik kino : Den unge tyske sangeren Horst Rosenberg 

ga konsert sammen med Alexander Wesselmann. 
7.4.44. Soldatenheim , Spielzimmer: Verker av Quanz, J. Chr. 

Bach, Mozart, Haydn. Medvirkende: Werner Laetsch (fiolin), 
Heinz Herresthal (bratsj), Erich Gaebel (cello), Heinz. Maatz, 
Wolfgang Rudolf (fløyter), Heinz Gaebel (obo), Eduard 
Kuckelsberg (resitasjon).

23.4.44. Narvik kirke : Konsert med Edvard Smevik (fiolin), 

Charles Illgutz (fløyte), Reidar Ulvik (piano).

24.4.44. Narvik kino : Carl Johan Theatrets turné. En 

kabaretforestilling med Randi Brænne, Vivi Schøyen, Fridtjof 
Mjøen, Øistein Børke, Frithjof Fearnley og Kåre Siem. 
30.4.44. Narvik kirke : Narvik kvinnekor og Fagforeningens 

Mannskor ga konsert med et utelukkende norsk program. 
Dirigenter av Asm. Sletbakk og Astrid Norberg. Solistene var 
Arna Bøkman og Åge Sletbakk. 
30.5.44. Narvik kirke : Narvik Kvinnekor (dir. Jørund Heggland), 
Fagforeninges Mannskor (dir. Asmund Sletbakk)

Mai

21.6.44. Narvik kirke : Sangkveld med Narvik guttekor. På 
programmet stod blant annet Karsten Solheim sang 
«Mørketiden», og som avslutning var det allsang, og hele den 
fullsatte kirken stemte i med fedrelandssalmen, «Du Herre som er 
sterk og stor» med Griegs musikk.

Juni

20.7.44. Narvik kirke : Verker av Telemann, Händel, Fredrik 
den store, Quantz. Vivaldi, Bach. Medvirkende: Helmut Lippe, 
Heinz Herresthal (fioliner), Hans  Esser (bratsj), Erich Gaebel 
(cello), Max Berger (bass), Heinz Maatz, Wolfgang Rudolf 
(fløyter, Heinz Sauer (obo), Heinrich Matheus (klaver). 

Juli

Konserter våren 1944

Februar

Mars

April
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Soldater foran det omdøpte Soldatenheim. Foto: Narvik komm. fotosamling. 
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Soldatenheim lå ved Narvik kirke, sentralt i bydelen Frydenlund. 
 

 
På et foto fra luften kan man se at Soldatenheim arkitektonisk er formet som en ørn. Omdøpt til 
Håkonshallen fungerte bygningen i mange år som byens kinosal inntil den ble revet i 1974. Foto: Widerøe 
foto 1955, Narvik komm. fotosamling. 


