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Forord

 

I dette NIKK-notatet redegjøres for kompetanse, interesser og littera-
tur på forskningsfeltet 

 

kvinner, krig og kjærlighet

 

.

Prosjektet var tilknyttet Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforsk-
ning, NIKK, i 1996 og 1997 med 

 

Anne Werner

 

, cand.polit. i sosiologi, 
i engasjement som koordinator/sekretær. 

 

Dag Ellingsen

 

, mag.art. i 
sosiologi, tok initiativ til prosjektet, og har ledet det i samarbeid med 

 

Guri Hjeltnes

 

, cand.philol. i historie. Prosjektmedarbeiderne inklude-
rer prosjektsøknadens nordiske referansegruppe; 

 

Anette Warring

 

, doktor i historie, Danmark, 

 

Inga Dóra Björnsdóttir

 

, 
doktor i sosialantropologi, Island, og 

 

Marjaliisa Hentilä

 

, pol. lic. i øko-
nomisk sosialhistorie, Finland.

Nordisk samarbeidsnemnd for samfunnsvitenskapelig forskning, 
NOS-S, har finansiert halvannet månedsverk arbeid for koordinato-
ren og referansegruppens reise til et nordisk forskermøte i Oslo i 
november 1996. NIKKs stab har bidratt med redigering og språkbe-
arbeidning av manus for denne rapport samt sekretærhjelp. NIKK har 
dessuten finansiert trykkingen av dette notat, og gitt lønnsmidler for 
å kunne forlenge Anne Werners arbeidsperiode.

Notatet er også et resultat av engasjement og frivillig ulønnet arbeid. 
Dag Ellingsen skal således takkes spesielt for initiativet og innsatsen 
underveis i prosjektet både med søknadsskriving, rapportering, vei-
ledning og redigering. Deltakerne på det nordiske forskermøtet skal 
også takkes for den innsats de der gjorde. Dette møte gav mersmak 
med tanke på fremtidige nordiske og tverrfaglige forskningsprosjek-
ter. Til slutt fortjener forskere og forskerrekrutter i og utenfor Norden 
en takk for å ha sendt informasjon om sine prosjekter.

Oslo, 25. april 1997

Fride Eeg-Henriksen
Instituttleder ved NIKK
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1 Siktemål

 

Et mål med forprosjektet var å 

 

kartlegge norsk og nordisk 
forskningsstatus

 

 

 

på feltet 
kvinner, krig og kjærlighet

 

. Hva 
foregår på feltet, i form av kom-
petanseoppbygging og interes-
ser, og hva har blitt skrevet? Av 
særskilt interesse var nordisk 
forskning om såkalte 

 

tyskertø-
ser

 

 eller tyskerjenter.

Et annet mål var å få oversikt 
over mangfoldet av potensielle 
framtidige 

 

forskningsinteresse

 

r 
med tanke på å 

 

bygge forsker-
nettverk 

 

for framtidig kontakt, 
møtevirksomhet, forskerkurs, 
prosjektsamarbeid og forsk-
ningsformidling. Før forprosjek-
tet ble påbegynt, var det eta-
blert kontakter i Danmark, 
Finland, Island og Norge. Gjen-
nom forprosjektet ønsket vi 
spesielt å skaffe oss et enda 

 

bredere nordisk kontaktnett,

 

 
samt knytte kontakt med baltis-
ke forskere.

Et tredje mål var å finne temaer 
og 

 

problemstillinger

 

 som kunne 
egne seg f

 

or nordiske kompara-
tive forskningsprosjekter

 

. Aktu-
elle overskrifter kunne være 

 

kjønn og krig

 

,

 

 kvinner og krig

 

 el-
ler 

 

kvinner, krig og kjærlighet

 

. 
Det var en ambisjon å finne mu-
lige partnere for å få sendt inn 
en 

 

søknad om et komparativt 
prosjekt

 

 i løpet av 1997.

 

2 Metoder

 

For å nå forprosjektets siktemål, 
har vi benyttet oss av 

 

litteratur-
søk

 

, 

 

informasjonsspredning

 

 og 

 

møtevirksomhet. 

 

Som tidligere 
nevnt, var det fortrinnsvis forsk-
ning om nordiske kvinner som 
hadde forhold til fiendens sol-
dater under annen verdenskrig 
vi ønsket å kartlegge. Det ble 
søkt i Universitetets i Oslo bibli-
oteks databaser, den norske 
samkatalogen BIBSYS og cd-
rom etter litteratur på feltet. In-
formasjon om forprosjektet ble 
spredt på norsk og engelsk via 
flere kanaler; internett, faks

 

1,

 

 
post og NIKKs nyhetsblader

 

2.

 

Det har blitt avholdt to møter 
med eksterne deltakere; et 
møte mellom NIKK og freds-
forskningsinstituttet i Oslo, og 
det nordiske forsker-/arbeids-
møtet hvor blant andre medlem-
mene av forprosjektets refe-
ransegruppe var representert.

 

1 Informasjonsspredning via 
internett og fax til: Nettverk 
for nordiske kvindehistorike-
re, institutter- og sentre for 
kvinneforskning i Norden; 
Danmark, Finland, Island, 
Norge, Sverige, Grønland og 
Færøyene, Europeiske og in-
ternasjonale elektroniske 
distribusjonslister; Europe-
an Women`s Studies list, 
Women Studies Mailing List, 
H-MINERVA listen, freds-
forskningsinstitutter i Nor-
den og ulike folkehjelps-
instanser.

2 Se Nytt fra NIKK nr 2 1996:4 
og News from NIKK nr 2 
1996:4.

 

3 Kompetanse 
og interesser 
på forskningsfeltet

 

I følgende kapittel redegjøres 
for den forskerkompetansen og 
de interesser på forskningsfeltet 

 

kvinner, krig og kjærlighet

 

 som 
forprosjektet har avdekket. En 
stor spredning i nettverkskon-
taktenes forskningstemaer har 
resultert i valget av en bred de-
finisjon og kartlegging av feltet. 
I dette notatet vil vi presentere 
nordisk forskning om kjønn og 
krig/væpnede konflikter av 
dagsaktuell såvel som historisk 
karakter. I forprosjektet har det 
blitt etablert kontakt med seks 
ikke-nordiske forskere med re-
levante temaer. Deres forsk-
ningsinteresser er inkludert i no-
tatet. Den utvelgelsen av kom-
petanse og interesser (kapittel 
3) samt litteratur (kapittel 4) som 
her er presentert på forsknings-
feltet, er gjort på bakgrunn av 
nettverkskontakter og litteratur-
søk. Vi pretenderer ikke å kunne 
gi en fullstendig uttømmende 
oversikt over forskningsfeltet, 
men føler oss relativt trygge på 
at de viktigste interessentene i 
Norden er nådd.

Den korte tiden forprosjektet 
har pågått har gjort at det er 
mulig vi ikke har nådd frem til 
alle med kompetanse eller inter-
esse på feltene 

 

kvinner, krig og 
kjærlighet

 

 eller 

 

kjønn og krig

 

. 
Det har eksempelvis ikke blitt 
knyttet kontakt med baltiske 
forskere.
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Vi tror likevel at rapporten viser 
at det ligger et betydelig forsk-
ningspotensiale spesifikt på fel-
tet 

 

nordiske kvinner som frater-
niserte med tyske soldater 
under annen verdenskrig

 

.

Den følgende oversikten over 
kompetanse og interesser (ka-
pittel 3) samt litteratur (kapittel 
4) på forskningsfeltet er delt inn 
i fire underkategorier:

1. Kjønn, seksualitet og 
annen verdenskrig i 
nordisk forskning.

2. Kjønn og verdenskrig 
i nordisk forskning.

3. Kjønnsperspektivet 
anvendt i mer dagsaktuelle 
krig/væpnede konflikter i 
nordisk forskning.

4. En generell kategori for 
internasjonal forskning 
om kjønn og krig.

 

3.1 Kjønn, seksualitet
og annen verdenskrig 
i nordisk forskning

 

Björnsdóttir, Inga Dóra

 

, Is-
land, avla sin doktoravhandling i 
sosialantropologi i 1992. Hun 
underviser ved Universitetet i 
California, Santa Barbara. Hen-
nes forskningsområde er 

 

nasjo-
nalisme, kjønn og kvinne-
bevegelse

 

. Hun har forsket på 
islandske kvinner som hadde 
forhold til amerikanske soldater 
under annen verdenskrig. En 
sentral hypotese i Björnsdóttirs 
arbeid er at kvinners 

 

feilaktige 

 

kjærlighet bryter ned grensen 
mellom den private og den of-
fentlige sfære. Hennes spørs-
mål er om det private kun forblir 
privat så lenge det er i overens-
stemmelse med offisielle for-
ventninger.

 

Inga Dóra Björnsdóttir 
9025 Campus-Lane
93117 Goleta, CA, USA
Faks: +1 180589323
E-post: birnir@math.ucsb.edu

 

Blom, Ida

 

, Norge, er professor i 
historie ved Universitetet i Ber-
gen. Hennes forskningsområde 
er 

 

kvinnehistorie og kjønnsrela-
sjoner på 1800-1900-tallet

 

. Hun 
har redigert Cappelens kvinne-
historie, hvor hun blant annet 
har skrevet et kapittel om første 
og annen verdenskrig. Arbeidet 
gjorde henne nysgjerrig på 
hvordan krig affiserer mennes-
ker ulikt etter kjønn. I tilknytning 
til en konferanse i Warszawa i 
1995, skrev hun om 

 

1945 - skil-
lelinjer eller kontinuitet?

 

 Paperet 
søker å trekke linjer gjennom 
Europa for å analysere betyd-
ningen av kjønn i overgangen 
fra krig til fred. Tyskertøser og 

bigamiloven er noen av temae-
ne hun kommer inn på.

 

Ida Blom
Historisk institutt
Universitetet i Bergen
Postboks 25
N-5027 Bergen
Tel: +47 55 58 23 02
Faks: +47 55 58 96 54 
E-post: ida.blom@hi.uib.no

 

Daatland, Astrid, 

 

Norge, er 
journalist og forfatter. Hun har 
skrevet bøker om 

 

bigamiloven 
og de såkalte tyskertøsene i 
Norge

 

.

 

Astrid Daatland (tidligere: Leira)
Peder Claussøns gate 12
N-4630 Kristiansand
Tel: +47 38 09 52 62

 

Ellingsen, Dag

 

, Norge, avla sin 
magistergrad i sosiologi ved 
Universitetet i Oslo i 1985. Han 
har vært forsker og førsteama-
nuensis ved Institutt for krimino-
logi og er nå første konsulent/
redaktør ved Statistisk sentral-
byrå i Norge. Ellingsen har blant 
annet forsket på 

 

rettsoppgjøret 
etter andre verdenskrig

 

. I dette 
arbeidet ble han oppmerksom 
på hvor lite det er skrevet om de 
såkalte tyskertøsene, og stilte 
seg spørsmålet: Hvordan kan 
man analysere det norske 
landssvikeroppgjøret og krigen 
generelt uten å ha et fullgodt bil-
de av hva som skjedde med 
norske kvinner som forelsket 
seg i tyske soldater? Ellingsen 
tok initiativ til den nordiske an-
tologien 

 

Kvinner, krig og kjærlig-
het

 

, som er skrevet av han, 
Björnsdóttir og Warring.

 

Dag Ellingsen
Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep
N-0033 Oslo
Tel: +47 22 86 46 52
Faks: +47 22 00 44 04
E-post: dae@ssb.no
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Ericsson, Kjersti

 

, Norge, er 
psykolog og førsteamanuensis 
ved Institutt for kriminologi ved 
Universitetet i Oslo. Hun har 
jobbet med problemstillinger i 
krysningspunktet mellom sosio-
logi og sosialhistorie; det norske 
sinnssykevesenets historie og 
barnevernets historie i etter-
krigstida. Ericsson har nylig ut-
gitt en bok om 

 

barnevernets 
funksjon som seksuelt sam-
funnsvern

 

, med fokus på barne-
vernets kontroll av såkalte 
slemme jenter i den tidlige etter-
krigstidens Norge. En jenteinsti-
tusjon og klientjournaler utgjør 
det empiriske materialet. Be-
skrivelsen og forståelsen av dis-
se jentene likner retorikken som 
ble brukt om såkalte tyskertø-
ser; de presenteres som jenter 
uten seksuelle hemninger og 
moralske begreper, som under-
måls og med arvelige defekter, 
som en moralsk og fysisk smit-
tefare for samfunnet.

 

Kjersti Ericsson
Institutt for kriminologi
Postboks 6872 St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Tel: +47 22 85 01 51 
E-post: kjersti.ericsson@jus.uio.no

 

Gogstad, Anders C

 

, Norge, er 
professor emeritus i sosialmedi-
sin. Han har utgitt bøker om

 

 hel-
setilstanden i det okkuperte 
Norge og på utefronten

 

. Kjønns-
sykdommer er et av temaene 
som blir belyst i bøkene.

 

Anders C. Gogstad
Elgfaret 12
N-3790 Helle

 

Hagemann

 

, 

 

Gro

 

, Norge, er pro-
fessor i historie ved Universite-
tet i Oslo. Hennes forsknings-
områder er kvinnehistorie, ar-
beidslivshistorie og profesjons-
historie. Hagemanns interesser 

for feltet kvinner, krig og kjærlig-
het ligger i 

 

hva som skjedde i 
forlengelsen av annen verdens-
krig

 

.

 

Gro Hagemann
Historisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1008 Blindern
N-0315 Oslo
Tel: +47 22 85 62 69
E-post: gro.hagemann@hi.uio.no

 

Hjeltnes, Guri

 

, Norge, avla sin 
cand.philol. grad i historie ved 
Universitetet i Oslo i 1989. Hun 
har forsket på den norske hver-
dagen under annen verdens-
krig, avisene under okkupa-
sjonen og i etterkrigstiden, nor-
ske krigsseilere og bigamiloven. 
Hun planlegger et forsknings-
prosjekt om 

 

norske kvinner som 
forelsket seg i tyske soldater un-
der annen verdenskrig

 

.

 

Guri Hjeltnes
Historisk institutt
Universitetet i Oslo 
Forum for universitetshistorie
Postboks 1008 Blindern
N-0315 Oslo
Tel: +47 22 85 43 11 
Faks: +47 22 85 77 74 
E-post: guri.hjeltnes@hi.uio.no

 

Junila, Marianne

 

, Finland, er 
doktorgradstipendiat i historie 
ved universitetet i Uleåborg. 
Hennes avhandling handler om 

 

relasjoner mellom sivilbefolknin-
gen i Nord-Finland og tyske sol-
dater i perioden 1941-1944

 

. 
Hvilke former kontaktene fikk, 
hvilke motiver som påvirket 
kontaktene, og hvordan finske 
og tyske myndigheter reagerte 
på relasjonen, er i fokus i Junilas 
studie. Var kontakter ønskelige 
og aksepterte, eller var de uøn-
skede og forbudte? Relasjoner 
mellom kvinner i Finland og tys-
ke soldater utgjør en viktig del 
av hennes avhandling. Kjærlig-

hetsrelasjoner blir sammenlik-
net med andre relasjoner 
mellom den sivilbefolkningen i 
Finland og tyske soldater. Et 
spørsmål som søkes besvart er 
i hvilken grad og på hvilke måter 
man har diskutert kvinners at-
ferd og moral, og oversett eller 
glemt øvrige kontakter.

 

Marianne Junila
Department of History
University of Oulu
FIN-90571 Oulu
Tel: +358 8 5533307
Faks: +358 8 5533315
E-post: mjunila@sun3.oulu.fi

 

Koivunen, Anu-Riitta

 

, Finland, 
er doktorgradstipendiat i film- 
og TVstudier ved universitetet i 
Turku/Åbo. Hennes avhandling 
handler om 

 

diskurser av nasjo-
nalitet og kjønn innen 1940-
1950-tallets finske filmer

 

. Koivu-
nen opererer med en feministisk 
analyse av de såkalte syfilis-fil-
mene, og deres måte å fremstil-
le krigstidens sosiale problemer 
som kriminalitet, ekteskapelige 
problemer og klassekonflikter. I 
filmene blir kvinnekroppen en-
ten fremstilt som en kilde til pro-
blemer, eller som et offer for 
omstendighetene. Derigjennom 
kan filmene også karakteriseres 
som diskurser om skitne kvin-
nekropper - om såkalte falne 
kvinner, sier Koivunen.

 

Anu-Riitta Koivunen
Elokuva ja televisiotiede
Henrikinkatu 10 
FIN-20014 Turun yliopisto 
Tel: +358 2 333 5709
Faks: +358 2 333 5757
E-post: akoivu@utu.fi

 

Scheffels, Janne

 

, Norge, avla 
sin cand.polit. grad i sosiologi 
ved Universitetet i Oslo i 1996. 
Hun er nå midlertidig engasjert 
ved Klinikk for seksuell opplys-
ning i Oslo hvor hun har foretatt 
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en kvalitativ studie av jenter 
med fokus på seksualitet og 
prevensjonsbruk. Hun er opp-
vokst i et lite samfunn i Finn-
mark hvor norsk-tyske kjærlig-
hetsforhold var utbredt, samti-
dig som den lokale motstands-
bevegelsen var stor under 
annen verdenskrig. Dette har 
gjort Scheffels nysgjerrig på 
forskningsfeltet. Hun planlegger 
et forskningsprosjekt om 

 

norske 
kvinner som forelsket seg i tyske 
soldater under annen verdens-
krig

 

.

 

Janne Scheffels
Hovinveien 7A
N-0576 Oslo
Tel: +47 22 19 87 93

 

Warring, Anette

 

, Danmark, 
avla sin doktoravhandling i his-
torie,

 

 Tyskerpiger - under bes-
ættelse og retsopgør

 

, ved 
Roskilde Universitet i 1994. Av-
handlingen bygger på et omfat-
tende arkiv- og intervjumateriale 
om og med danske kvinner som 
hadde forhold til tyske soldater 
under annen verdenskrig. En 
sentral hypotese i hennes ar-
beid er at kvinners seksualitet 
betraktes som (den mannlige) 
nasjonens eiendom. Warrings 
nåværende forskningsinteres-
ser er nasjonalisme/dansk na-
zisme og kjønn. Hennes mål er å 
arbeide frem en større syntese 
om 

 

kvinner, kjønn og annen ver-
denskrig i Danmark

 

.

 

Anette Warring
Roskilde Universitetscenter
Postboks 260
DK-4000 Roskilde
Tel: +45 43 62 28 52/46 75 11
Faks: +45 46 75 54 90 
E-post: anew@hist.ruc.dk 

 

Werner, Anne

 

, Norge, avla sin 
cand.polit. grad i sosiologi ved 
Universitetet i Oslo 1996. Hen-
nes hovedoppgave er en kvali-
tativ studie av 

 

kvinner og menn i 
det norske forsvar med fokus på 
seksualisering av og mellom 
kvinner

 

. En av mytene kvinnene 
ikke bare møter, men selv også 
er bærere og utøvere av, er fore-
stillingen om at kvinner går i for-
svaret på grunn av menn og 
seksualitet. Det blir hevdet at 
kvinnene både er udugelige i 
militært arbeid, stygge, dumme 
og prostituerte. Forestillinger 
om kvinner i det norske forsvar 
har paralleller til mytene om de 
såkalte tyskertøsene. Werner 
planlegger et forskningspro-
sjekt om norske kvinner som 
forelsket seg i tyske soldater 
under annen verdenskrig.

 

Anne Werner
Gustav Jensens gate 10
N-0461 Oslo
Tel: +47 22 35 71 50

 

3.2 Kjønn og verdenskrig 
i nordisk forskning

 

3.2.1 Krigsbarn og deres mødre

 

1

 

Bohlin, Siw May

 

, Norge, er råd-
giver/arkivsjef i Norwegian 
Agency for Development Coo-
peration - NORAD. Hun er i til-
legg hovedfagsstudent i historie 
ved Universitetet i Oslo. Hennes 
hovedoppgave handler om 

 

mø-
dre og barn som var tilknyttet de 
tyske Lebensborn-institusjone-
ne i Norge fram til 1950/1952

 

.

 

Siw May Bohlin
Tollbugata 31
N-0157 Oslo
Tel: +47 22 31 43 37
Faks: +47 22 31 44 01
E-post: 
siw.bohlin@oslo.norad.telemax.no

 

Eik, Jarl

 

, Norge,

 

 

 

er hovedfags-
student i historie ved Universite-
tet i Oslo. Hans hovedoppgave 
handler om 

 

krigstapernes barn

 

. 
Eik har personlig opplevd krigs-
barnets oppvekst og har bred 
kontakt med krigsbarnmed ulike 
erfaringer.

 

Jarl Eik
Aschehougs gate 23
N-3183 Horten
Tel: +47 90 11 00 11

 

Larsen, Stein Ugelvik

 

, Norge, 
er statsviter og forsker ved Insti-
tutt for sammenlignende politikk 
ved Universitetet i Bergen. Han 
holder på med en intervjuunder-

 

1 Med krigsbarn eller tysker-
unger som de har blitt kalt, 
menes barn som ble født 
som resultat av forhold mel-
lom norsk kvinne og tysk far 
(soldat) under annen 
verdenskrig.
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søkelse av krigsbarn. Larsen 
jobber forøvrig med å etablere 
kontakt med forskere i Tyskland 
med tanke på muligheter for et 
større europeisk prosjekt om 
krigsbarn. Han har også oppret-
tet kontakt med forskere i Kina 
som jobber med prosjekter om 
seksualisert vold mot kvinner 
under Japans okkupasjon av Ki-
na.

 

Stein Ugelvik Larsen
Inst. for sammenlignende politikk
Christies gate 15
N-5007 Bergen
Tel: +47 55 58 21 12
Faks: +47 55 58 94 25 
E-post: stein.larsen@isp.uib.no

 

Olsen, Kåre

 

, Norge, er 
cand.philol. i historie. Han er 
førstearkivar på Riksarkivet i 
Norge, og var i mange år an-
svarlig for arkivets behandling 
av forespørsler i krigsbarnsake-
ne i Norge. Olsen benytter sin 
forskningstid i stillingen til å 
skrive 

 

krigsbarnas historie med 
vekt på norske og tyske myndig-
heters behandling av saksfeltet 
under og etter krigen

 

.

 

Kåre Olsen
Riksarkivet
Postboks 4013 Ullevål Hageby
N-0806 Oslo
Tel: +47 22 02 26 31
Faks: +47 22 23 74 89
E-post: kare.olsen@
riksarkivet.dep.telemax.no
URL http://www.riksarkivet.no

 

Simonsen, Eva, Norge, er dok-
torgradstipendiat ved Institutt 
for spesialpedagogikk ved Uni-
versitetet i Oslo. Krigsbarn og 
deres mødre inngår som en 
mindre del av hennes prosjekt, 
som i hovedtrekk gjelder synet 
på normalitet, historisk belyst 
ved behandlingen av døve og 
åndssvake. Simonsen opererer 
med en nordisk vinkling hvor 

forholdet til Danmark er sentralt. 
Hun sammenlikner blant annet 
danske legers og norske ek-
sperters diagnoser av hen-
holdsvis danske og norske 
kvinner/mødre og deres barn i 
etterkrigstiden.

Eva Simonsen
Institutt for spesialpedagogikk
Postboks 1140 Blindern
N-0317 Oslo
Tel: +47 22 85 80 01
Faks: +47 22 85 80 21
E-post: eva.simonsen@isp.uio.no

3.2.2 Andre interessefelt

Andersson, Irene, Sverige, er 
doktorgradstipendiat i historie 
ved Lunds universitet. Hennes 
forskningsområde er kvinnehis-
torie med fokus på fredsaksjo-
ner som svenske kvinner 
iscenesatte i perioden 1915-
1940. Sentralt i avhandlingen 
Aktioner och nätverk. Svenska 
kvinnor och fredsfrågan i Europa 
1915-1940, står kvinners ar-
beidsformer, handlinger og 
strategier. Av spesiell interesse 
er kvinners nettverk både før, 
under og etter aksjonene. Per-
sonlige kontakter og vennskap 
ble etablert, på tvers av parti- 
og nasjonale grenser.

Irene Andersson
Mäster Palmsgatan 5
S-211 58 Malmö
Tel: + 46 46 22 20 36 3
Faks: +46 46 22 24 20 7
E-post: irene.andersson@hist.lu.se

Christensen, Hilda Rømer, 
Danmark, avla sin doktorgrad i 
historie i 1991. Hun er koordina-
tor for Kvinde- og Kønsforsk-
ning i Danmark. Hennes forsk-
ningsområder er kvinnehistorie 
og kvinneorganisasjoner. Hun 
har blant annet skrevet om fe-
minisme og poststrukturalisme 

hvor kvinneorganisasjonsas-
pektet står sentralt. I 1995 ble 
boken Kristelig Forening for 
Unge Kvinder (KFUK) publisert. 
Boken gir, foruten en historisk 
presentasjon av organisasjonen 
KFUK, en bred kvinne og sam-
funnshistorie fra 1880-1940. 
Christensens nåværende forsk-
ningsprosjekt er en analyse av 
KFUK i Danmark, Tyskland og 
England med fokus på nasjona-
lisme og internasjonalisme. Stu-
dien har flere aspekter som 
legger opp til en refleksjon rundt 
temaet kvinner, krig og kjærlig-
het, men uten at dette er det 
egentlige siktemålet med pro-
sjektet.

Hilda Rømer Christensen
Sociologisk institut
Linnésgade 22
DK-1361 København
Tel: +45 35 32 39 48/35 01
Faks: +45 35 32 39 40
E-post: sochrc@pc.ibt.dk

Figureido, Ivo de, Norge, avla 
sin cand.philol. grad i historie 
ved Universitetet i Oslo. Hans 
hovedoppgave handler om Na-
sjonal Samlings(NS)-ideologien 
i 1930-årene. Figureido har 
samlet inn materiale om norske 
kvinner i NS-bevegelsen og 
planlegger et fremtidig forsk-
ningsprosjekt på feltet.

Ivo de Figureido
Sogn Studentby p 24
N-0850 Oslo
Tel: +47 22 23 31 36
E-post: ivo.figueiredo@
riksarkivet.dep.telemax.no

Gran, Marianne, Norge, er ho-
vedfagsstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo. Temaet i 
hennes hovedoppgave er Na-
sjonal Samlings Kvinneorgani-
sasjon (NSK). Et sentralt 
spørsmål i oppgaven er hvilket 
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syn NSK hadde på ulike kvinne-
spørsmål. Sluttet de seg til slag-
ordet Kinder, Küche und Kirche, 
eller ville de gi kvinnene en mer 
aktiv samfunnsrolle? Gran er 
også opptatt av i hvilken grad 
NSKs kvinnesyn skilte seg fra 
oppfatningene til de andre parti-
enes kvinneorganisasjoner, og i 
hvilken grad NSK hadde innfly-
telse på hovedorganisasjonens 
(NS) partipolitikk.

Marianne Gran
Ullevålsveien 109 A
N-0359 Oslo

Hentilä, Marjaliisa, Finland, er 
statsviter og forsker ved arbei-
derarkivet i Helsingfors. Hennes 
forskningsinteresser er økono-
mi, sosialhistorie og kvinners ar-
beiderhistorie. Hentilä har 
skrevet om tyske kvinners arbei-
derbevegelse, om finske arbei-
derkvinner og hjemmefronten, 
og om deporteringen av finske 
barn til Sverige under annen 
verdenskrig. Hun arbeider med 
en doktoravhandling om finske 
butikkassistenter i perioden 
1870 til 1939. Hun planlegger et 
senere studie av kvinners situa-
sjon i næringslivet under annen 
verdenskrig.

Marjaliisa Hentilä
Työväenarkisto
Paasivuorenk 5B
FIN-00530 Helsinki
Tel: +358 9 736322/847416
Faks: +358 9 847416

Jolly, Elisabeth, Sverige, er 
doktorgradstipendiat i historie 
ved Göteborgs universitet. Te-
maet i hennes avhandling er 
kjønn og nasjonalisme hos de 
fordrevne tyskerne i området øst 
for Oder-Neisse-grensen i etter-
krigstiden. Kvinners delaktighet 
og offer-aktør problematikken i 
fordrivingen som skjedde i peri-

oden 1945-1950 er fokuset i 
Jollys studie. Hun er også opp-
tatt av de fordrevne kvinnenes 
rolle i oppbygningen av de for-
drevnes organisasjoner og 
medborgerskap i Vest-Tyskland 
i perioden 1945-1960.

Elisabeth Jolly
Gästgiverivägen 14
S-444 65 Jörlanda
Tel: +46 30 35 26 13

Lähteenmäki, Maria, Finland, 
avla sin doktorsgrad i historie 
ved Helsingfors universitet i 
1995. Temaet i hennes avhand-
ling The time of opportunities er 
arbeiderkvinners historie i Fin-
land i perioden 1910 til 1939. 
Lähteenmäki holder nå på med 
en sosio-økonomisk studie av 
Lapplandskrigen (1944-1945) 
og den etterfølgende oppbyg-
ningsfasen fra 1945 til 1952. 
Forskningstemaet er sivilbefolk-
ningens, spesielt kvinner og 
småbønders, overlevelse i 
Nord-Finland. Muntlige histori-
er, private brev/dagbøker, do-
kumenter fra militærarkiver og 
lokale administrasjonskilder ut-
gjør forskningsprosjektets kil-
demateriale.

Maria Lähteenmäki
Department of History
P.O.Box 4
FIN-00014 University of Helsinki
Tel: +358 9 19122829 
Faks: +358 9 19123217

Lønnå, Elisabeth, Norge, er 
cand.philol. i historie og lektor 
ved St. Olavs videregående 
skole i Sarpsborg. Hennes 
forskningsområder har vært 
kvinnehistorie med fokus på 
kvinners arbeiderhistorie1. Hun 
har nylig utgitt en bok om Norsk 
Kvinnesaksforening i etterkrigs-
tiden og planlegger nå et forsk-
ningsprosjekt hvor hun sam-

menlikner Nasjonal Samlings 
Kvinneorganisasjon og norsk 
kvinnebevegelse med hensyn til 
virksomhet, ideologi og leder-
skap. Hensikten er å foreta en 
diskusjon om forholdet mellom 
feminisme, tradisjonell kvinne-
bevegelse og nazisme, for der-
etter å drøfte begrepet 
feminisme. Hun ønsker å trekke 
inn forholdene i Tyskland og 
sammenlikne NKS med NS-
DAPs kvinneorganisasjon (NS-
Frauenschaft). Derigjennom vil 
hun se på den aktuelle tyske og 
internasjonale diskusjonen om 
hvilket kvinnesyn nazistene fak-
tisk hadde, og anvende pro-
blemstillinger derfra på norske 
forhold.

Elisabeth Lønnå
Vallhalsgate 11
N-1608 Fredrikstad
Tel: +47 69 15 70 22 privat;
tel: +47 69 31 91 11 arbeide
Faks: +47 69 15 59 25 
E-post: 
elisabeth.loennaa@fix.bbs.no

Nevala, Seija-Leena, Finland, 
er forskerstuderande i historie 
ved universitetet i Tammerfors. 
Hun forbereder sin doktorav-
handling med arbeidstittelen 
Kvinners frivillige forsvarsorga-
nisasjon, Lotta Svärd, i perioden 
1921-1944. Ved slutten av an-
dre verdenskrig hadde organi-
sasjonen cirka 200 000 
medlemmer og gjorde stor suk-
sess blant unge kvinner på 
landsbygda. Nevala er opptatt 
av organisasjonens innvirkning 

1 Med dette menes kvinner til-
hørende arbeiderklassen 
både gjennom familiebånd 
og gjennom yrke. Se: Kvin-
ner selv. Sju bidrag til norsk 
kvinnehistorie. Red. Ida 
Blom & Gro Hagemann. Os-
lo: Aschehoug, 1982.
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på jordbrukssamfunnet og da 
spesielt kjønnssystemet på 
landsbygda i Finland.

Seija-Leena Nevala
Tammerfors universitet
Historiska institutionen
PB 607
FIN-33101 Tammerfors
E-post: sn27946@uta.fi

Nilsson, Ingela, Sverige, er for-
skerstuderande i historie ved 
Umeå universitet. Hun forbere-
der sindoktoravhandling med 
arbeidstittelen Kvinnligt för-
värvsarbete och statlig arbets-
marknadspolitik i Sverige, 1939-
1946. Nilssons studie er dels en 
undersøkelse av hvordan staten 
planla anvendelse av kvinnelig 
arbeidskraft i en krigssituasjon, 
og dels en undersøkelse av den 
konkrete arbeidsmarkedspoli-
tikken som ble ført med fokus 
på kvinnenes reaksjoner på 
denne. Hun vil se dette i forhold 
til den omfattende internasjona-
le forskningen om kvinner, stat 
og forsvarsarbeid i de krigføren-
de landene under annen ver-
denskrig. Teoretisk sett søker 
hun å undersøke relasjoner mel-
lom diskurs og praksis, det vil si 
kjønnsdiskursen under krigen 
med de reelle forandringer og 
tiltakene på arbeidsmarkedet. 
Derigjennom vil hun belyse 
hvordan selve kjønnssystemet 
fungerer; om og hvordan 
kjønnsideologien forandres slik 
at den legitimerer de statlige til-
takene og forandringene som 
ble gjennomført på arbeidsmar-
kedet.

Ingela Nilsson
Historiska institutionen
Umeå universitet
S-901 87 Umeå
E-post:
ingela.nilsson@historia.umu.se

Peltonen, Eeva, Finland, er so-
siolog og bibliotekar ved Hel-
singfors universitets bibliotek. 
Hennes forskningsområde er 
kvinner og annen verdenskrig. 
Peltonens metodiske vinkling er 
livshistorieintervjuer. Hun har 
dessuten vært med og redigert 
en antologi med tittelen Naisten 
aseet [Kvinnenes våpen].

Eeva Peltonen
Biblioteket
Statsvetenskapliga fakulteten
PB 18
FIN-000 14 Helsingfors universitet
Tel: +358 9 191 22 553
E-post: eeva.peltonen@helsinki.fi

3.3 Kjønn og krig/
væpnede konflikter 
i nordisk forskning

Dybdahl, Ragnhild, Norge, er 
stipendiat i psykologi ved Uni-
versitetet i Tromsø. Temaet i 
hennes doktoravhandling er 
kvinner og barn i Bosnia i 1992-
1995 under den væpnede kon-
flikten. Hovedmålet med pro-
sjektet er å evaluere effekten av 
psykososial intervensjon på 
barns fysiske og psykiske helse. 
Dybdahl er også opptatt av 
kvinners krigserfaringer og 
mentale helse, samt å kartlegge 
konsekvenser av krigen for før-
skolebarn i Tuzla-området. 80 
barn og deres mødre, alle in-
ternflyktninger, deltar i prosjek-
tet og har blitt intervjuet, testet 
og fått regelmessig medisinsk 
tilsyn.

Ragnhild Dybdahl
Psykologisk institutt
Universitetet i Tromsø
N-9037 Tromsø
Tel: +47 77 64 59 51
Faks: +47 77 64 56 10
E-post: rdybdahl@psyk.uit.no 

Eldén, Åsa, Sverige, er doktor-
gradstipendiat i religionssosio-
logi ved Uppsala universitet. 
Avhandlingen handler om kon-
struksjonen av kjønnssidentitet 
og vold hos unge arabiske kvin-
ner og menn i Sverige. Vold mot 
innvandrerkvinner er et tema 
som har vært mye debattert i 
svensk media den senere tid. 
Eldéns empiriske materialet be-
står av intervjuer med palestin-
ske, muslimske kvinner og 
menn i Sverige. I avhandlingen 
fokuseres det blant annet på 
hvilke betydninger kjønn gis 
innen den palestinske frigjø-
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ringsbevegelsen og nasjonale 
kampen. Hennes artikkel, Sad-
dams kvinnor - stöttespelare 
och akilleshälar. Könsdikotomi-
sering och konstruktionen av 
nationell identitet i Saddam 
Husseins tal till de irakiska kvin-
norna, er basert på et empirisk 
materiale innsamlet i Irak. Artik-
kelen handler om koplinger mel-
lom konstruksjon av kjønn og 
nasjonal identitet; en analyse av 
hvordan kvinner benyttes som 
symboler i en konstruksjon av 
nasjonal identitet der kjønnsdi-
kotomisering fungerer som en 
grunnleggende struktur.

Åsa Eldén
Skomakargatan 18 D
S-754 34 Uppsala
Tel: +46 18 18 15 05
Faks: +46 18 71 01 70
E-post: 
asa.elden.fou@post.soc.uu.se

Felberg, Tatjana Radanovic, 
Norge, avla sin cand.philol. grad 
i serbokroatisk ved Universitet i 
Oslo i 1992. Hun jobber nå som 
prosjektleder i Lørenskog kom-
mune. Hennes forskningsfelt er 
kvinner og krig med fokus på 
den væpnede konflikten i Jugo-
slavia. Felbergs hovedoppgave 
handler om medie-krigen mel-
lom serbere og kroatere. Hun 
analyserer språket i et serbisk 
og et kroatisk ukeblad rett før 
og under den første perioden av 
Jugoslavia-krigen. Hun planleg-
ger et forskningsprosjekt om 
Jugoslavia-konflikten med fo-
kus på kvinne-diskurser i krig. 
Hvordan snakkes og skrives det 
om kvinners lidelser i krig? Ak-
tuelle temaer vil være voldtekt, 
uønskede barn/ekteskap og 
kjærlighet på tvers av krigføren-
de parter.

Tatjana Radanovic Felberg
Hallagerbakken 10 A
N-1256 Oslo
Tel: +47 22 61 77 65
Faks: +47 22 61 17 63
E-post: felberg@online.no

Karamé, Kari, Norge, er etno-
log og jobber ved Norsk uten-
rikspolitisk institutt - NUPI. 
Hennes forskningsområde er 
kvinner og krig med fokus på 
kvinners aktive roller, sivile- så-
vel som militære, i nyere krig/
væpnede konflikter. Karamé har 
blant annet gjennomført et felt-
arbeid blant 250-300 unge kvin-
ner som aktivt deltok i kampene 
i Libanon i perioden 1988-1990. 
På det nordiske møtet reflekter-
te Karamé over begrepet kjær-
lighet som kan være så mangt; 
kjærlighet til foreldre, søsken, 
kjæreste eller barn - kjærlighet 
til sitt fedreland, til soldater eller 
fanger i krig. Her kan nevnes at 
Karamé har skrevet en artikkel 
med fokus på kvinners mors-
kjærlighet og omsorgsrolle for 
soldater og krigsfanger. Artikke-
len tar for seg såkalte gudmødre 
fra 1861 og opp til våre dager.

Kari Karamé
Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI
Postboks 8159 Dep
N-0033 Oslo
Tel: +47 22 17 70 50
Faks: +47 22 17 70 15
E-post: kari.karame@nupi.no

Peltonen, Carita, Finland, er 
fil.mag. i organisk kjemi fra Åbo 
Akademi. Hennes forsknings-
område er reproduksjonstekno-
logi og kvinner og det militær-
industrielle komplekset. Hun har 
blant annet holdt forelesninger i 
kvinneperspektiv på naturviten-
skap og teknikk i Finland, og på 
nordiske og internasjonale kon-
feranser.

Carita Peltonen
Köpmansgatan 12 A 14
FIN-20100 Åbo
Tel: +358 2 2515930
Faks: +358 2 251759
E-post: carita.peltonen@abo.fi

Skjelsbæk, Inger, Norge, avla 
sin cand.polit. grad i psykologi 
ved Universitetet i Trondheim i 
1996. Hun er engasjert ved 
fredsforskningsinstituttet i Oslo 
- PRIO, hvor hun blant annet ar-
beider med å opparbeide en 
kompetansegruppe rundt 
spørsmål om kjønn og krig, samt 
å inkludere et kjønnsperspektiv 
på fredsforskning. Hennes 
forskningsområde er kvinner og 
krig, med fokus på væpnede 
konflikter av dagsaktuell karak-
ter. Skjelsbæks hovedoppgave 
er en kvalitativ studie av kvinner 
i tre kriger/væpnede konflikter; 
Jugoslavia, El Salvador og Viet-
nam. Det sentrale temaet i opp-
gaven er konstruksjon av 
femininitet i krig. Hun planlegger 
et doktorgradprosjekt om sek-
sualisert vold i krig med det tid-
ligere Jugoslavia som case. 
Seksualisert vold er et aspekt 
ved krigføring som vi kjenner til 
fra mange krig, men som først 
de senere årene har kommet på 
den internasjonale dagsorde-
nen. Skjelsbæk sier at den man-
glende kunnskapen om dette 
fenomenet kan sees som nok et 
eksempel på usynliggjøringen 
av kvinnerelaterte erfaringer i 
krig.

Inger Skjelsbæk
Fredsforskningsinstituttet PRIO
Fuglehauggata 11
N-0260 Oslo
Tel: +47 22 54 77 63
Faks: +47 22 55 77 01
E-post: inger@prio.no
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3.4 Kjønn og krig 
i internasjonal forskning

Gallagher, Jean, USA, har sin 
doktorgrad innen forskningsfel-
tet kvinner og krig. Hun har om-
arbeidet og utvidet sin 
avhandling som kommer i bok-
form på Illinois University Press. 
Boka, The World Wars and the 
Female Gaze, er basert på visu-
elle og verbale tekster i analy-
sen av hvordan amerikanske 
kvinnelige observatører av ver-
denskrigene var konstruert og 
kjønnet.

Jean Gallagher
Humanities Department
Polytechnic University
333 Jay St. Brooklyn
NY-11201, USA
E-post: jgalla@photon.poly.edu

Gilkes, Madeleine, Storbritan-
nia, er doktorgradstipendiat ved 
universitetet i York. Hennes 
forskningsområde er seksualis-
ert vold i krig. Gilkes materiale 
bygger på vietnamesiske kvin-
ners erfaringer under USA-Viet-
nam krigen.

Madeleine Gilkes
E-post: mg113@york.ac.uk

Klein, Uta, Tyskland, er assiste-
rende professor i kjønnsstudier 
ved institutt for sosiologi i 
Münster. Hun er gjesteforsker 
ved Van-Leer Jerusalem insti-
tutt i Israel fram til september 
1997. Klein holder på med et 
forskningsprosjekt om kvinner 
og Israel/Palestina konflikten 
med fokus på konfliktens inn-
virkninger på kjønnsrelasjoner i 
begge samfunnene. Hun analy-
serer forholdet mellom nasjon-
stat-oppbygningen, krig og 
konflikt, militære krefter og 

kjønn. Hvordan kvinners delta-
kelse i forsvarskampene virker 
inn på forestillinger om maskuli-
nitet i det israelske samfunnet, 
er også et spørsmål som blir be-
lyst i hennes forskning.

Uta Klein
2, Abba Hilkiah
Jerusalem, Israel
E-post: schlickw@netvision.net.il

Lazda, Mara, USA, er doktor-
gradstipendiat i Øst-Europa his-
torie ved universitetet i Indiana. 
Hennes forskningsområde er li-
vet til kvinnene som ble depor-
tert fra Latvia i perioden 1941-
1949. Det empiriske materialet 
bygger på biografier og muntlig 
overleverte historier. Lazdas ar-
beidstittel er Deportation from 
Latvia 1941-1949: Women Re-
member Life in Exile in Memoirs 
and Oral Histories.

Mara Lazda
718 E. 8th St.
Bloomington,
IN-47408, USA
E-post: mlazda@indiana.edu

Novikova, Irina, Latvia, har i 
noen år arbeidet med et pro-
sjekt der hun analyserer russis-
ke kvinners selvbiografiske 
skildringer av krigsopplevelser, 
både fra annen verdenskrig og 
krigen i Afghanistan.

Irina Novikova
University of Latvia
Department of English
Visvalzha 4A, room 334
LV 1050-Riga
Tel. +371 7 227856/2250612
Fax: +371 7 227802
E-post: irina@acad.latnet.lv

Roussou, Maria, Kypros, er 
postdoktor stipendiat og gjeste-
forsker ved University of Lon-
don, Institute of Education. 
Hennes forskningsområde er 
kvinner i konfliktsituasjoner og 
krig.

Maria Roussou
33 Mattison Rd
UK-London N-4 1BG
E-post: rmmpcup@ioe.ac.uk

Weinbaum, Batya, USA, er 
jøde og feministisk forfatter, og 
nå doktorgradstipendiat i en-
gelsk. Weinbaum har intervjuet 
israelske og palestinske kvinner 
med ulike politiske ståsted og 
analyserer dette ved bruk av ny-
ere narratologi. Hennes ønske 
er at ved å lytte til disse kvinne-
ne få ideer til hvordan man kan 
bevege seg i retning av fred.

Batya Weinbaum
45 State St #111 Montpellier 
VT 05601-2100, USA
E-post: batyawein@aol.com
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3.5 Andre aktiviteter

Av andre aktiviteter på feltet, 
kan nevnes en internasjonal 
nettverksliste, H-MINERVA, for 
forskere og andre interesserte 
på feltene kvinner og krig og 
kvinner og militæret1.

Av relevante konferanser kan 
nevnes:

- Political Decision-Making and 
Conflict Resolution: The Impact 
of Gender Difference UN Expert 
Group Meeting, Santo Domin-
go. I oktober 1996 var PRIO i 
samarbeid med UN Division for 
the Advancement of Women ar-
rangør for et FN-ekspert møte 
om konfliktløsning og kjønn. 
PRIO arbeider med å redigere 
en bok, som vil komme ut høs-
ten 1997, basert på papere pre-
sentert på konferansen.

- Frontfeminism: Women, War 
and Resistance - 16.-18. januar 
1997 ved universitet i California, 
USA2.

1 H-MINERVA sponses av The 
Minerva Center, en non-pro-
fitt utdannelsestiftelse. Linda 
Grand De Pauw er professor 
i historie ved the George 
Washington University, og 
president for the Minerva 
Center. Hun nås via e-post: 
minervacen@aol.com 
De har en egen hjemside på 
adresse 
http://h-net2.msu.edu/
~minerva/
Minervas e-post liste ble eta-
blert september 1995. 
Adressen er 
listserv@h-net.msu.edu

2 Internettadresse 
http://www.chass.ucr.edu/
csbsr/women/front.fem.html

- Women in Extreme Situations 
(Protection of women´s rights 
and interests) - 23.-25. januar 
1997, Russian Academy, Mos-
kva, Russland.

-Women, Men and Peace Per-
spectives - 23. mai 1997 i Kal-
mar, Sverige. Seminar 
organisert i forbindelse med 
Kvinner i Norden-konferansen.

- Peace and War Issues: Gen-
der, Race, Identity and Citizens-
hip - 14.-16. november 1997, 
University of Texas, San Anto-
nio, USA.
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4 Aktuell litteratur 
på forskningsfeltet
Følgende kapittel gir en oversikt 
over nyere vitenskapelige litte-
ratur på forskningsfeltet kvinner, 
krig og kjærlighet. Bøker og arti-
kler i både nordisk og interna-
sjonal forskning om kjønn og 
krig og kjærlighet og krig er in-
kludert. Det skal poengteres at 
kapittelet ikke søker å gi en full-
stendig oversikt over litteratur 
som finnes innen for de valgte 
fire kategoriene. Vi tror likevel at 
litteraturoversikten i den første 
kategorien, Kjønn, seksualitet 
og annen verdenskrig i nordisk 
forskning, gir et relativt dekken-
de bilde av forskning om såkalte 
tyskertøser.

4.1 Kjønn, seksualitet 
og annen verdenskrig 
i nordisk forskning

Alnæs, Randolf (1995): “Tys-
kertøsene” og norsk psykiatri. 
SOS: Sinn og samfunn. Nr 12-
14.

Berg, Solveig (1994): Seksuelt 
landssvik. Om synet på og reak-
sjoner mot norske kvinner som 
hadde forhold til tyske soldater 
under siste krig. Universitetet i 
Oslo: Institutt for kriminologi. 
Mellomfagsoppgave.

Berlingske tidende (1994): I 
krig og kjærlighet - om Annette 
Warrings doktoravhandling. Kø-
benhavn. 6. februar.

Björnsdóttir, Inga Dóra (1989): 
Public view and private voices. 
In: Durrenberger, Paul and Páls-
son, Gísli: The anthropology of 
Iceland. Iowa City: University of 
Iowa Press, p. 98-118.

Björnsdóttir, Inga Dóra (1992): 
Nationalism, Gender and the 
Contemporary Icelandic Wo-
men´s movement. Santa Barba-
ra: University of California. Diss.

Björnsdóttir, Inga Dóra (1995): 
They had a different mother. In: 
Nordic feminist thought. Eds. 
Van der Fehr, Jonasdóttir & Ro-
senbeck. Trykkeklart, men ikke 
publisert manuskript.

Blom, Ida (1997): 1945 - Chan-
ge or continuity in European 
gender relations? In: Women 
and political change: Perspecti-
ves from East-Central Europe. 
Ed. Sue Bridger. Macmillian.

Cappelens k vinnehistorie 
(1992). Bind 2: Renessanse, re-
formasjon, revolusjon fra ca. 
1500 til i dag. Red. Ida Blom. 
Oslo: Cappelen.

Ellingsen, Dag, Inga Dora 
Björnsdóttir & Anette Warring 
(1995): Kvinner, krig og kjærlig-
het. Oslo: Cappelen.

Ellingsen, Dag (1995): Taust 
om tyskertøser. Klassekampen. 
11. mai.

Ericsson, Kjersti (1996): Bar-
nevern som samfunnsspeil. Os-
lo: Pax.

Ericsson, Kjersti (1997): Drift 
og dyd. Kontrollen av jenter på 
femtitallet. Oslo: Pax.

Gjestland, Trygve & Thor Gun-
dersen (1990): “Tyskertøsene” 
på Hovedøya. Sankt Hallvard. 
Nr 2, s. 4-19.

Grøtnæs, Kirsti (1986): Jakt-
scener fra etterkrigstiden. Kon-
trast. Nr 2/3, s. 3-7.

Haland, Hjalmar (1989): Minner 
fra tyskertiden på Hovedøya. 
Årbok for Namdalen. Nr 31, s. 
35-36.

Helgesen, Kari (1990): ...f.t. 
siktet som tyskertøs. Historisk 
tidsskrift. Oslo. Nr 3, s. 285-310.

Kannert, Frøy (1986): Juni 1945 
- Statens interneringsleir for 
kvinner, Hovedøya. Kontrast. Nr 
2/3.

Kontrast. 1986. Nr 2/3. - Tema-
nummer om såkalte tysker-
tøser/tyskerjenter.
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Koivunen, Anu-Riitta (1995): 
Isänmaan moninaiset äidinkas-
vot. Suomalainen sotavuosien 
naisten elokuva sukupuolitekno-
logiana. Turku: Suomen Eloku-
vatutkimuksen Seura. 
[Fäderneslandets många mo-
dersansikten. Krigsårens fin-
ländska kvinnofilm som 
könsteknologi.]

Koivunen, Anu-Riitta (1996): 
Syndens spår? - Om fördärvets 
spektakel i finländska syfilisfil-
mer 1945-1948. Aura Filmve-
tenskaplig tidskrift. Årg 2, nr 4, 
s. 49-63.

Koivunen, Anu-Riitta (under 
trykking 1997): Kvinnobilder - 
ett rehabiliteringsförsök. Dialo-
ger (arbeidstittel). Red. Tytti 
Soila. Stockholm: Aura förlaget.

Koivunen, Anu-Riitta (under 
trykking 1997): Moderns kropp, 
fädernes land - nationell film 
som könsteknologi. Dialoger 
(arbeidstittel). Red. Tytti Soila. 
Stockholm: Aura förlaget.

Krig og moral. Kriminalitet og 
kontroll i Norden under andre 
verdenskrig (1987). Red. Hannu 
Takala & Henrik Tham. Oslo: 
Universitetsforlaget.

Leira, Astrid Daatland (1984): I 
krig og kjærlighet: om bigamilo-
vens ofre. Oslo: Luther.

Leira, Astrid Daatland (1987): 
Kjærligheten har ingen vilje: nor-
ske “tyskerjenter” bak jernteppe 
og Berlin-mur. Oslo: Tiden.

Ringdal, Nils Johan (1986): 
Tyskertøser av alle kjønn. Løve-
tann. Nr 5, s. 28-32.

Ringdal, Nils Johan (1987): 
Mellom barken og veden. Oslo: 
Aschehoug.

Ringdal, Nils Johan (1987): 
AIDS-debatten og tyskertøsene 
II. Klassekampen. 12. januar.

Scheffels, Janne & Anne Wer-
ner (1997): Tyskertøser - seksu-
alitet som nasjonal eiendom. 3. 
verden magasinet X. Nr 1.

Warring, Anette (1990): Het-
ærer? Siden Saxo. Nr 1, s. 28-
32.

Warring, Anette (1990): Dan-
marks mest forhadte piger. Hu-
maniora. Nr 2, s. 23-28.

Warring, Anette (1994): Tysker-
piger. Under besættelse og 
retsopgør. København: Gylden-
dal.

Warring, Anette (1994): Køn, 
seksualitet og national identitet. 
Historisk tidsskrift. København. 
Bind 94, hæfte 2, s. 292-314.

Warring, Anette (1995): Natio-
nal identity, gender and sexuali-
ty: Danish women and occu-
pying German forces. Paper at 
the conference Women, War 
and the Resistance in Occupied 
Europe. Milano. January.

Warring, Anette (1996): Natio-
nal bodies - collaboration and 
resistance in a gender perspec-
tive. Paper at The European So-
cial Science History Conference 
in the session Women and War. 
Netherlands.

Wiig, Birgit (1984): Kvinner selv. 
Den skjulte Norgeshistorien fra 
vår nære fortid. Oslo: Cappelen.

4.2 Kjønn og verdenskrig 
i nordisk forskning

4.2.1 Krigsbarn og deres mødre

Bohlin, Siw May (1986): Hjems-
endelsen av norske Lebensborn 
barn. Kontrast. Nr 2/3, s. 30-36.

Bohlin, Siw May (1995): Godt-
haab opptreningssenter: 1925-
1995. Bekkestua: Senteret. 
Småtrykk.

Bryld, Claus (1982): Samarbej-
de eller modstand 1940-45? 
Historiske emnehæfter. Køben-
havn: Gyldendal.

Hentilä, Marjaliisa (1995): 
Svensk tradition ta emot krigs-
barn. Arbetarbladet. Helsing-
fors. 24. augusti, s. 4.

Hentilä, Marjaliisa (1995): 
Arbetarkvinnorna och hemma-
fronten. Arbetarbladet. Helsing-
fors. 31. augusti, s. 5.

Kjendsli, Veslemøy (1986): 
Krigsbarn i fredstid. Kontrast. Nr 
2/3, s. 37-41.

Langebro, Lillemor (1994): Fin-
ska krigsbarn. Umeå universitet: 
Institutionen för socialt arbete. 
(Studier i socialt arbete.)

Olsen, Kåre (1989): Riksarkivet 
og krigsbarnsakene. Arkivma-
gasinet. Nr 3.

Paulsen, Helge (1986): Lebens-
born e.v. Kontrast. Nr 2/3.
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Simonsen, Eva (1995): Moralsk 
defekt og åndssvak? Spesialpe-
dagogikk. Nr 6, s. 3-8.

4.2.2 Andre bidrag

Adriansen, I. (1987): Mor Dan-
mark. Valkyrie, skjoldmø og fæ-
drelandssymbol. Folk og Kultur. 
København. S. 105-163.

Bisgaard, Nina (1986): Kvinder 
i modstandskampen. Køben-
havn: Tiderne skifter.

Christensen, Hilda Rømer 
(1992): Mellem opbrud og tradi-
tion. DSU og den nye kvinde i 
mellomkrigstiden. I: Arbejder-
kvinder i bevægelse, ABA, Dan-
mark, s. 53-73.

Christensen, Hilda Rømer 
(1993): Among flappers and Re-
spectable Girls. Gender and 
Culture in the Danish YWCA 
1880-1940. I: Offentlighet og 
kjønnsteori. Rapport fra en kon-
feranse. Red. Anne Krogstad & 
Astrid de Vibe. Institutt for sam-
funnsforskning. (Også trykket i 
NORA: Nordic Journal for Wo-
men´s Studies. 1994. No 1.)

Christensen, Hilda Rømer 
(1995): Mellem backfische og 
pæne piger. Køn og kultur i 
KFUK 1880-1940. København: 
Museum Tusculanum.

Christensen, Hilda Rømer (vil 
bli publisert i 1997): Socialist 
Feminists and Feminist Socia-
lists in Denmark 1920-1940. I: 
Socialism and the "Woman Qu-
estion" between the two World 
Wars. Ed. Helmuth Gruber.

Figureido, Ivo de (1994): Nasjo-
nal Samling 1937-1940. En stu-
die av Nasjonal Samlings 
politiske og ideologiske utvikling 
1937-1940. Universitetet i Oslo: 
Historisk institutt. Hovedoppga-
ve.

Figureido, Ivo de (1995): Ideo-
logiens primat. NS 1937 - 1940. 
Historisk tidsskrift. Oslo. Nr 3.

Figureido, Ivo de (1996): Moral 
og historie. Okkupasjonshistori-
en i lærebøkene. I: Forbildets 
forbilder. Red. Egil Børre John-
sen. Norsk Sakprosa. 2. bind. 
Oslo.

Frogner, Karoline (1995): Mør-
ketid: kvinners møte med nazis-
men. Oslo: Cappelen.

Gilje, Karianne Bjellås et al 
(1993): For fører, Folk og Fedre-
land. NS-plakater 1933-1945 - 
en dynamisk og estetisk analy-
se. Universitetet i Oslo: Institutt 
for medier- og kommunikasjon. 
Gruppeprosjekt i mediehistorie.

Gogstad, Anders Chr. (1991): 
Helse og hakekors: helsetjenes-
te og helse under okkupasjons-
styret i Norge. Bergen: Alma 
mater.

Gogstad, Anders Chr. (1995): 
Slange og sverd: hjemmefront 
og utefront, leger og helsetje-
nester 1940-1945. Bergen: 
Alma mater.

Hjeltnes, Guri (1986): Hver-
dagsliv i krig: Norge 1940-45 
Norge i krig. Bind 5. Oslo: As-
chehoug.

Hjeltnes, Guri (1990): Krigs-
hverdag: bilder fra norske fami-
liealbumer 1940-1945. Oslo: 
Schibsted.

Junila, Marianne (1988): Relati-
onerna mellan de tyska soldat-
erna och den finska civil-
befolkningen i norra Finland un-
der fortsättningskriget. Oulu: 
Oulun Yliopisto, Historian Lai-
tos. (Eripainossarja, N:o 181).

Lähteenmäki, Maria (1995): 
The time of opportunities. Jyvä-
skylä: Helsingfors universitet, 
Historiska Instititionen. (Bibli-
otheca Historica.) Diss.

Lønnå, Elisabeth (1975): LO, 
DNA og striden om gifte kvinner 
i lønnet arbeid i mellomkrigstida. 
Universitetet i Oslo: Historisk in-
stitutt. Hovedoppgave.

Lønnå, Elisabeth (1996): Stolt-
het og fordommer: Norsk kvin-
nesaksforenings historie. Oslo: 
Gyldendal.

Peltonen, Eeva (1993a): Miten 
kotirintama kesti - miten siitä 
kerrotaan. I: Naisten aseet... 
Suomalaisena naisena talvi- ja 
jatkosodassa. Red. Elina Haa-
vio-Mannila & Riikka Raitis. Por-
voo: WSOY, s. 27-70.

Peltonen, Eeva (1993b): Nais-
ten viime sodat vuosikymmen-
ten takaa. I: Naisten aseet... 
Suomalaisena naisena talvi- ja 
jatkosodassa. Red. Elina Haa-
vio-Mannila & Riikka Raitis. Por-
voo: WSOY, s. 348- 94.

Peltonen, Eeva (1993c): Pyhi-
tetty ja torjuttu viime sotien per-
intö. Tiede ja edistys. Årg. 18, nr 
4, s. 320-335.
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Peltonen, Eeva(1994): Krigan-
de mödrar, tvivlande döttrar. 
Naistutkimus-Kvinnoforskning. 
Årg 7, nr 2, s. 41-57.

Universitas Helsingiensis 
(1995): The time of opportuniti-
es - the present status of wo-
men dates from the period 
between the two World Wars - 
intervju med Lähteenmäki. Nr 3, 
s. 4-9. The Department of Sla-
vonic Languages.

Warring, Anette (1994): Illegali-
tetens hule. Hjemmets funktion i 
modstandskampen. I: Årbog for 
arbejderbevægelsens historie. 
Red. Svend Aage Andersen et 
al.

4.3 Kjønn og krig/
væpnede konflikter 
i nordisk forskning

Dahl, Solveig (1995): Kvinner 
som krigsofre: en strategisk 
sammenheng? I: Kjønn og sam-
funn i endring: rapport fra av-
slutningskonferanse: program 
for grunnleggende samfunnsvi-
tenskapelig kvinneforskning. S. 
190-197.

Dybdahl, Ragnhild (1995): The 
Psychological Consequences 
of War for the Individual. I: 
Fredssenteret i Nord. Narvik 
Peace Centre. Red. J. E. Chris-
tensen & L. A. Kristiansen.

Dybdahl, Ragnhild & Stuvland, 
R. (1995): Vold mot sivile i krig. 
Impuls. Årg. 49, nr 4, s. 3-8.

Eide, Ingrid (1995): Vold og 
kvinnelighet - en ny sammen-
heng? I: Kjønn og samfunn i 
endring: rapport fra avslutnings-
konferanse: program for grunn-
leggende samfunnsviten-
skapelig kvinneforskning. S. 
183-189.

Eldén, Åsa (vil bli publisert i 
1997): Saddams kvinnor - stöt-
tepelare och akilleshälar. Köns-
dikotomisering och konstruk-
tionen av nationell identitet i 
Saddam Husseins tal till de ira-
kiska kvinnorna. Kvinnoveten-
skaplig tidsskrift.

Felberg, Tatjana Radanovic 
(1992): "Kad rat progovori" [Når 
krigen tar ordet]. Universitetet i 
Oslo: Institutt for Østeuropeiske 
og orientalske studier. Hoved-
oppgave.

Karamé, Kari (1991): Fra mas-
kingevær til olivenkvist. En 
gruppe unge jenters deltakelse i 
kampene i Libanon 1975-1985. 
NORVEG, Folkelivsgranskning. 
Nr 34, s. 29-45.

Karamé, Kari (1994): Plass som 
fortjent? Nytt om Kvinneforsk-
ning. Nr 1, s. 21-27.

Karamé, Kari (ventes publ. i 
1997): Maman Aida - A Lebane-
se godmother of the comba-
tants. Fighting without arms. I 
en bok om kvinner og krig i Li-
banon. Red. L. Shehadeh. AUB.

Werner, Anne (1996): (U)Seriø-
se damer i Forsvaret. En studie 
av kropp, kjønn og seksualitet i 
møtet med en militær avdeling. 
Universitetet i Oslo: Institutt for 
sosiologi. Hovedoppgave.
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4.4 Kjønn og krig 
i internasjonal forskning

Accad, Evelyne (1990): Sexua-
lity and war: literary masks of the 
middle East. New York: New 
York University Press.

Arms to fight - arms to protect. 
Women speak out about conflict 
(1995). Eds. Olivia Bennet, Jo 
Bexley & Kitty Warnock. Lon-
don: Panos.

Behind the Lines. Gender and 
the two World Wars (1987). Eds. 
M. Hignonnet et al. London: 
Yale University Press.

Costello, John (1985): Love, 
sex and war. Changing Values 
1939-1945. London: Colling.

Elsthain, Jean Bethke (1987): 
Women and War. New York, 
Basic Books.

Enloe, Cynthia (1980): Ethnic 
soldiers: state security in divi-
ded societies. Athens: Universi-
ty of Georgia Press.

Enloe, Cynthia (1983): Does 
khaki become you? The militari-
sation of women´s lives. Lon-
don: Pluto Press.

Enloe, Cynthia (1993): The 
morning after: sexual politics at 
the end of the cold War. Ber-
kley: University of California 
Press.

Lilenthal, Georg (1993): Der 
"Lebensborn e.v." - Ein Instru-
ment nationalsozialistischer 
Rassenpolitik. Mainz: Akademie 
der Wissenschaften und der Li-
teratur.

Psyco-Social Help to War Vic-
tims: Women Refugees and 
Fheir Families - From Bosnia 
and Herzegovina and Croatia 
(1995): Eds. Libby Tate Arcel et 
al. Copenhagen: International 
rehabilitation council for Torture 
Victims (IRCT).

Scibetta, Barbara & Elfrida 
Shukert (1988): War Brides of 
World War II. California: Presi-
dio Press.

Skjelsbæk, Inger (1996): Wo-
men and war. A qualitative study 
of the construction of femininity 
in the wars in the former Yugo-
slavia, El Salvador and Vietnam. 
University of Trondheim, De-
partment of Theoretical Psy-
chology. Cand. polit. diss.

Skjelsbæk, Inger (1996): Is fe-
mininity inherently peaceful? 
Political Decision - making and 
conflict resolution: the impact of 
gender difference. UN Expert 
Group Meeting in Santo Domin-
go, 7.-11 October.

Weinbaum, Batya (1989): Wo-
men in Black: Jewish women 
stand vigil. Advocate. October

Weinbaum, Batya (1990): Fe-
minism and the state of Israel - 
Interviews by Batya Weinbaum. 
Peace Review. P. 16-19.

Weinbaum, Batya (1992): Pro-
files of Women in Black. Israel 
Horizons. Israel . Summer/Au-
tumn, p. 17-22.

Women, militarism and war: Es-
says in history, politics and soci-
al theory (1990). Eds. J. B. 
Elshtain & S. Tobias. Rowman & 
Littlefield Publishers.

3. verden magasinet X (1997) 
Nr 1. Temanummer om kvinner 
og krig.

En årbok i kvinnehistorie er blitt 
publisert på tysk i Nederland i 
1996 med temaet kvinner og 
krig1.

1 Dr. Mineke Bosch kan kon-
taktes om årboken. Adresse: 
Valeriusstraat 25 hs
NL-1075-Amsterdam
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5 Konklusjon 
og resultater
Kartlegging av potensialet for 
forskning om nordiske kvinner 
som fraterniserte med tyske sol-
dater under annen verdenskrig 
var utgangspunktet for prosjek-
tet. Men målsetningen ble tidlig 
utvidet til å se på muligheter på 
det bredere feltet kjønn og krig. 
Det er da også på dette bredere 
felt at behovet, muligheten og 
potensialet for ny forskning sy-
nes å være størst. Interesserte 
forskere finnes her i tre nordiske 
land. I tråd med antakelser før 
forprosjektet ble påbegynt, har 
imidlertid relativt mindre blitt 
funnet av litteratur, såvel som 
kompetanse, på det snevrere 
definerte forskningsfeltet kvin-
ner, krig og kjærlighet. Vi kan 
imidlertid registrere en betydelig 
interesse i Finland og Norge for 
å iverksette forskningsprosjek-
ter som vil ha et komparativt po-
tensiale i forhold til de allerede 
utførte danske studier på dette 
feltet.

5.1 Kompetanse 
og interesser 
på forskningsfeltet

Den nordiske antologien Kvin-
ner, krig og kjærlighet viser at 
mytene om de såkalte tyskertø-
sene ikke bare gir et overforen-
klet, men tildels også et usant 
bilde av hvem disse kvinnene 
var (Ellingsen m.fl. 1995). I det 
danske og det islandske bidra-
get blir det dokumentert at my-
tene må erstattes med langt 
mer sammensatte svar, såvel 
som nye og mer kompliserte 
spørsmål. Videre har de funnet 
at området både i norsk- og 
finsk forskning nærmest er å 
regne for upløyd mark. Det nor-
ske bidraget i antologien er på 
mange måter en påpekning av 
at vi trenger bred forskning på 
feltet. Men også i Danmark og 
på Island er det viktige felter 
som gjenstår. Kvinners roller 
under annen verdenskrig er et 
eksempel på et annet tema som 
er lite beskrevet i nordisk histo-
risk forskning. Erfaringer fra for-
prosjektet tilsier at dette også 
gjør seg gjeldende i forhold til 
kvinners roller i væpnede kon-
flikter i dag.

I tråd med antakelser før forpro-
sjektet ble påbegynt, har kart-
leggingen av forskningsstatus 
altså vist at kompetansen og in-
teressen er relativt liten på det 
relativt snevre feltet kvinner, krig 
og kjærlighet. Dette gjelder spe-
sielt i forhold til de såkalte tys-
kertøsene, men også kjærlighet 
og seksualitet i krig av mer 
dagsaktuell karakter, såvel som 
forskning om kjønn og krig ge-
nerelt. Det er grunn til å holde 
fast ved at det både i nordisk og 

europeisk forskning er lite forsk-
ning spesifikt på feltet kjønn, 
seksualitet og annen verdens-
krig. To svært interessante pro-
sjekter av relevans kan 
imidlertid nevnes. Marianne Ju-
nila holder på med en doktorav-
handling om relasjoner mellom 
den tyske okkupasjonsmakt og 
sivilbefolkningen i Nord-Finland 
under andre verdenskrig. Intime 
relasjoner mellom finske kvinner 
og tyske soldater utgjør en ve-
sentlig del av hennes forsk-
ningsprosjekt. Som det frem-
går av kapittel 3 har også tre for-
skere/forskerrekrutter i Norge 
(Hjeltnes, Scheffels og Werner) 
planer om forskningsprosjekter 
om såkalte tyskertøser i Norge 
under annen verdenskrig.

Doktorgradstipendiaten Anu Ri-
itta Koivunens forskningspro-
sjekt er også relevant i denne 
sammenheng. I hennes avhand-
ling analyseres 1940-tallets fin-
ske filmer og deres fremstilling 
av sosiale problemer, deriblant 
kjønnssykdommer og kvinners 
seksualitet. Hun har skrevet ar-
tikler om krigstidens romanser 
og såkalte kostymfilmer, og 
analysert dette i forhold til sam-
tidens diskurser om unge kvin-
ner.
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5.2 Aktuell litteratur 
på forskningsfeltet

Hverken dansk eller internasjo-
nal historieforskning har vist 
særlig interesse for kvinners 
samkvem med den tyske okku-
pasjonsmaktens soldater under 
andre verdenskrig, konkluderer 
Warring (1994:30). Hennes dok-
toravhandling er basert på et 
omfattende arkiv- og intervju-
materiale av de såkalte tysker-
pigene i Danmark. Björnsdóttir 
har gjort en tilsvarende studie 
av islandske kvinner som forel-
sket seg i vennligsinnede ameri-
kanske soldater stasjonert på 
Island under annen verdenskrig. 
I Norge er historikeren Kari Hel-
gesen den eneste som har fore-
tatt en selvstendig kildebasert 
analyse av såkalte tyskertøser i 
et norsk lokalsamfunn. Materia-
let og analysen er presentert i 
artikkelen ...f.t. siktet som tys-
kertøs og trykket i Historisk tids-
skrift i Norge i 1990.

Ved litteratursøk i danske og 
norske cd-rom databaser for 
avis- og tidsskriftsartikler, ble 
henholdsvis åtte og seks artikler 
funnet. Flertallet av de åtte dan-
ske artiklene er enten skrevet av 
Warring selv, eller de omhandler 
hennes doktoravhandling. De 
norske artiklene om såkalte tys-
kertøser behandlet temaet fra 
ulike faglige ståsted, deriblant 
historie, juss og psykiatri. I 
norsk forskningssammenheng 
blir temaet berørt i noen bøker 
og artikler om Norge under ok-
kupasjonen. Et eksempel er 
boka Mellom barken og veden 
av historikeren Nils Johan Ring-
dal (1987). I norsk skjønnlittera-
tur har en rekke forfattere opp 
igjennom tidene skrevet om de 

såkalte tyskertøsene og tysker-
ungene. Eksempler her er Her-
bjørg Wassmo, Torborg 
Nedreaas, Jens Bjørneboe og 
Frithjof Vang. Fra midten av 
1980-tallet har det forøvrig, i 
motsetning til i Danmark, vært 
endel oppmerksomhet rundt te-
maet i den norske offentlighet. 
Flere halv-dokumentariske bø-
ker basert på intervjuer med de 
tidligere tyskertøsene har blitt 
utgitt. Her kan nevnes forfattere 
som Sigurd Senje, Vidar Han-
sen Grønli, Astrid Daatland Lei-
ra og Veslemøy Kjensli. I dansk 
skjønnlitteratur har temaet i liten 
grad blitt behandlet. I enkelte fil-
mer og bøker inngår de såkalte 
tyskerpigene og deres barn som 
en del av miljøbeskrivelsen 
(Warring 1994:26-27). Eksem-
pler her er TV-serien Matador 
(1978-1981), spillefilmen Den 
korte sommeren (1979), Søren 
Kragh-Jacobsens film Drenge-
ne fra Sankt Petri (1991) og Ib 
Michaels suksessroman Vanille-
pigen (1991).

Ingen artikler har blitt funnet i 
svensk forskning på feltet kvin-
ner, krig og kjærlighet med fo-
kus på annen verdenskrig. I 
kapittel 3 om kompetanse og in-
teresser på feltet fremgår det at 
det har blitt etablert kontakt 
med en svensk historiker, Elisa-
beth Jolly. Hennes doktorav-
handling fokuserer derimot på 
tyske og ikke kvinner i Norden 
på 1940-tallet. Jolly kunne be-
krefte våre antakelser om at fel-
tet kjønn og annen verdenskrig i 
liten grad er blitt forsket på i 
Sverige. Helene Löv, Charlotte 
Tornbjer og Yvonne Hirdmann 
er imidlertid eksempler på for-
skere som har interessert seg 
for feltet. Tornbjer er doktor-
gradstipendiat og skriver om 

kjønn og svensk nasjonalsosia-
lisme. Det er likevel ikke gitt at 
feministisk teori benyttes selv 
om kvinner/kjønn studeres. Den 
manglende integreringen av 
kjønnsperspektiv gjelder særlig 
på forskningsfelter som nasjo-
nalisme/nasjonal identitet og 
krig/konflikt og fred. Det er 
grunn til å tro at tendensen også 
gjør seg gjeldende i forsker-
kompetanse og -interesser på 
feltet kvinner, krig og kjærlighet 
presentert i kapittel 3.
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5.3 Tema for 
nordiske komparative
forskningsprosjekter

Et av forprosjektets siktemål var 
å finne temaer som kan egne 
seg for nordiske komparative 
forskningsprosjekter. Kompe-
tanse og interesser på feltet 
skulle vise seg å spenne over en 
rekke faglige, tematiske og me-
todiske områder. Vi finner re-
presentanter for humaniora 
såvel som samfunnvitenskapeli-
ge fag, historiske såvel som 
dagsaktuelle krig, arkiv- såvel 
som intervjustudier for å nevne 
noe. Dette åpner for flere mulige 
områder for videre forskning. En 
mulighet kan være å etablere 
forskernettverk med utgangs-
punkt i felles-tematiske interes-
ser, eksempelvis kjønn og 
seksualitet på tvers av både tid 
og rom. Et tematisk basert for-
skernettverk kan også springe 
ut av en felles krigskontekst, ek-
sempelvis kjønn og annen ver-
denskrig i nordisk forskning eller 
kjønn og den væpnede konflik-
ten i det tidligere Jugoslavia. 
Innenfor hver av de ulike for-
skernettverkene vil det igjen 
kunne dannes forskergrupper 
som tar for seg et snevrere 
forskningsfelt. Eksempelvis vil 
det innen forskernettverket 
kjønn og annen verdenskrig i 
nordisk forskning kunne dannes 
en forskergruppe om de såkalte 
tyskerungene/krigsbarna, og en 
annen gruppe om kjønn, seksu-
alitet og annen verdenskrig i 
Norden.

Gjennomføringen av et mulig 
nordisk komparativt forsknings-
prosjekt krever at forskningsfelt 
såvel som metoder må være til-
nærmet like hverandre. En mu-
lighet kan være en komparativ 
arkiv- og intervjustudie av nor-
diske kvinner som fraterniserte 
med tyske soldater under annen 
verdenskrig. Det kunne få ar-
beidstittelen Kjønn, seksualitet 
og annen verdenskrig i nordisk 
forskning. Den nordiske antolo-
gien Kvinner, krig og kjærlighet 
gir en forsmak på feltet (Ellings-
en m.fl. 1995). Forfatternes erfa-
ringer og kunnskap tilsier at en 
vinkling på tvers av både fag- 
og landegrenser kan være både 
inspirerende og fruktbar.

5.4 Forskernettverk 
og søknader om 
forskningsprosjekt

Forprosjektet har resultert i eta-
blering av følgende forskernett-
verk og forskergrupper som 
planlegger å sende inn søkna-
der om forskningsprosjekter: 

Internasjonalt og
nordisk forskernettverk

1) Women, Citizenship and Dou-
ble Democratization, WCDD, er 
et tverrfaglig nettverk som var 
under oppbygging ved NIKK i 
1996. Tanken var at det innenfor 
nettverket skulle dannes ulike 
tematiske grupper, hvorav 
Peace Perspectives kunne ut-
gjøre en. Nordiske og interna-
sjonale forskere tilknyttet 
forprosjektet Kvinner, krig og 
kjærlighet har fått tilbud om å bli 
med i ovennevnte gruppe. Det 
er i skrivende stund under vur-
dering hvordan nettverkene og 
gruppene skal organiseres og 
hvilke typer aktiviteter som skal 
foregå innen dem.

2) Det skal utarbeides en søk-
nad til NorFA om midler til et 
nordisk forskernettverk bestå-
ende av 10-15 forskere. Forsk-
ningsfeltet vil være kjønn og an-
nen verdenskrig i Norden.

Søknader om forskningsprosjekt

3) Det skal utarbeides en søk-
nad til NOS-S og NOS-H om et 
nordisk komparativt prosjekt. 
Forskningsfeltet er kjønn, sek-
sualitet og annen verdenskrig i 
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Norden. Forskergruppens del-
takere er; doktor i historie 
Anette Warring, Danmark, dok-
torgradstipendiat Marianne 
Junila, Finland, og cand.philol. i 
historie Guri Hjeltnes, Norge. 
Hvis mulig, skal forskere fra et 
eller flere av de øvrige nordiske 
landene også tilknyttes prosjek-
tet.

4) Det skal utarbeides en søk-
nad til Norges forskningsråd om 
et norsk tverrfaglig forsknings-
prosjekt. Forskningsfeltet kvin-
ner, seksualitet og Norge under 
annen verdenskrig vil bli belyst 
ut fra ulike tematiske og meto-
diske perspektiver; arkiv- såvel 
som intervjustudier. Forsker-
gruppen består av en historiker 
og to sosiologer som represen-
terer ulike faglige ståsted. Det 
som forener prosjektene er an-
vendelse av et kjønnsperspek-
tiv. Den norske forskergruppens 
deltakere er; cand. philol. i his-
torie Guri Hjeltnes, Janne 
Scheffels og Anne Werner, beg-
ge cand.polit. i sosiologi.

Forkortelser
• Copenhagen Peace Research 

Institute COPRI
• International Peace Research 

Institute, Oslo PRIO
• Stockholm International Peace 

Research Institute SIPRI
• Tampere Peace Research Institute 

TAPRI
• Norwegian Agency for 

Development Cooperation NORAD
• Norwegian Institute of International 

Affairs NUPI

Summary
This is a report from the pilot 
project Gender, War and Love 
which provides an overview of 
researchers and literature al-
ready published within the field, 
as well as a sketch of plans and 
possibilities for further research 
and networking.

The project was based at NIKK, 
the Nordic Institute for Wom-
en´s Studies and Gender Re-
search, in 1996 and 1997. 
Sociologist Anne Werner, 
worked for two months as its 
co-ordinator/secretary. Dag 
Ellingsen (Sociology, Norway), 
initiated the project and was in 
charge of it in collaboration with 
Guri Hjeltnes (History, Norway). 
Along with Anette Warring (His-
tory, Denmark), Inga Dóra 
Björnsdóttir (Social Anthropolo-
gy, Iceland) and Marjaliisa 
Hentilä (Economic and Social 
History, Finland), they constitut-
ed the Nordic reference group 
for the project.

The project was financed by 
NOS-S, the joint committee of 
the Nordic Social Science Re-
search Councils, and NIKK. To 
meet the goals of the pilot 
project, searches for literature 
have been undertaken, informa-
tion has been disseminated and 
meetings have been held.

The report is also the fruit of en-
thusiasm and voluntary, unpaid 
work. Contributions from the 
reference group, participants in 
meetings and all our informants 
have been invaluable.

The project started out as a 
mapping of research on Nordic 
women who fraternized with 
German soldiers during World 
War II. However, its aim was, at 
an early stage, expanded to en-
compass the wider field, Gen-
der and War. The project shows 
that the need for such research, 
as well as its possibilities and 
potential, is extensive within this 
broader field. Researchers in-
terested in these issues have 
been identified in three Nordic 
countries. As was expected, 
less literature and competence 
have been found within the field 
Gender, War and Love. There is, 
however, considerable interest 
in Finland and Norway to initiate 
research with comparative po-
tential in relation to the available 
Danish studies within this field. 

The pilot project has facilitated 
the establishment of new 
groups of Nordic researchers 
and networks. Several applica-
tions for funding will emerge 
from this work; two for research 
projects, and one to establish a 
network of researchers. The 
projects and activities will be fo-
cused on Gender and World 
War II.


