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Folkemordet i Namibia
I artikkelen om folkemordet i
Namibia iLevende Historie nr. a,
zoo5 gir Tore Linn6 Eriksen en
betimelig påminnelse om den
tyske kolonimakts brutale
fremferd mot herero-folket i
Sydvest-Ærika (det nåværende
Namibia) for hundre år siden.

Forfatteren skriver at "etter
hvert som ny forskning kaster
lys over tysk kolonialisme i
Namibia, er det utbredt enighet
om at det var her det tjuende
århundres første folkemord
fant sted, r9o3-r9o8", Det er
neppe behov for "ny forskning"
for å stadfeste den utbredte
enighet som råder i så måte.
Tyskernes utryddelseskig mot
hereroene har vært vel kjent og
dokumentert gjennom hele det
sekel som er passert, som i
Hans Geelmuydens Jeg uar i 5ør-
Afrika fra 1952. Her fremgår det
at herero-folkets antall, ifølge
tyskernes egen statistikk over
"heltekrigen", sank fra 80 tusen
til 15 tusen i tidsrommet
1go4-1911, samtidig som krigen
også føfie til at folketallene for
khoikhoi-gruppen ( "hottentot-
ter") og damaraer ble redusert
til under halvparten. Felttogets
karakter av folkemord har det
aldri vært noen tvil om.

Onn Guuuan SxectsrRo,
0slo
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Folkemordet i Namibia
I artikkelen om folkemordet i
Namibia iLevendeHistorie flt. 4,
2oo5 gir Tore Linnd Eriksen en
betimelig påminnelse om den
tyske kolonimakts brutale
fremferd mot herero-folket i
Sydvest-Afrika (det nåværende
Namibia) for hundre år siden.

Forfatteren skriver at "etter
hvert som ny forskning kaster
lyt over tysk kolonialisme i
Namibia, er det utbredt enighet
om at det'øar her det tjuende
århundres første folkemord
fant sted, 1go3-19o8". Det er
neppe behov for "ny forskning"
for å stadfeste den utbredte
enighet som råder i så måte.
Tyskernes utryddels eskrig mot
hereroene har vært vel $ent og
dokumentert gj ennom hele det
sekel som er passert, som i
Hans. Geelmuydens Jeg var iSør-
Afnkofra 1952. Her fremgår det
at herero-folkets antall, ifølge
tyskernes egen statistilk over
"heltekrigen", sankfra 8o tusen
til 15 tusen i tidsrommet
1904-1911, samtidig som krigen
også førte til at folketallene for
khoikhoi-gruppen ("hottentot-.
ter") og damaraer ble redusert
til under halvparten. Felttogets
karakter av folkemord har det
aldd vært noen wil om.

Oon GuNNen SrecEsrAD,

Oslo
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(Første halvdelav nedenstående inserat ble publisert i tidsskrlftet Levende Hlstorie
nr.5 (september) 2005, s.l0)

ocs/- 21.08.0s.

Odd Gunnar Skagestad:

Artikkelen "Folkemordet i Namibia"
- Levende Historie nr. 4 - 2005.

I ovennevnte artikkel gir Tore Linnd Eriksen en betimelig påminnelse om den tyske
kolonimakts brutale fomferd mot herero-folket i Sydvest-Afrika (det nåværende Namibia) for
hundre år siden. Artikkelens innhold foranlediger imidlertid et par kommentarer:

Forfatteren skriver innledningsvis at "etter lwert som ttyforsbting lcaster lys over tysk
lrolonialisme i Namibio, er det uthredt enighet om at det var her det tjuende århundresførste

folkemord fant sted, I 903- I 908 ".

Til dette må bemerkes at det er neppe behov for noen "ny forskning" for å stadfeste den
utbredte enighet som råder i så måte. Tyskemes utryddelseskrig mot hereroene har vært vel
kjent og vel dokumentert giennom hele det sekel som er passert siden dengang. For nærmere
referanse kan vises til Hans Geelmuydens nøkterne fremstilling i boken Jeg var i Sør-Afrika
(Aschehougs forlag, Oslo 1952), side 123-126. Av det tallmateriale som her ble presentert,
fremgår blant annet at herero-folkets antall (ifølge tyskernes egen statistikk over
'oheltekrigen") sank fra 80 tusen til l5 tusen i tidsrommet fra 1904 til l9l l, samtidig som
krigen også førte til at folketallene for khoikhoi-gruppen ("hottentotter") og damaraer ble
redusertiil under halvparten. Felttogets karaktsr av folkemord har det aldri vært noen tvil om.

I artikkelen skriver Linnd Eriksen (s.45) at herero-lederen Samuel Maharero døde i Britisk
Bechuanaland, og videre (s.46) at noen få tusen overlevde flukten fra Waterberg-området til
den andre siden av grensen mot Britisk Bechuanaland. Begge steder opplyses at "Britisk
Bechuanaland" er dit samme som dagens Botswana. Dette er ikke riktig. Den nåværende
staten Botswana var i kolonitiden (dvs. inntil | 966) et britisk protektorat under benevnelsen
"Bechuanaland Protectorate". Det såkalte "British Bechuanaland" var imidlertid navnet på

den nordligste delen av Kapp-kolonien: Opprinnelig (fra 1884) en egen kronkoloni, senere
(1S95) innlemmet i Kapp-kolonien, og inngikk sammen med resten av Kapp-kolonien i Sør-
Afrika-Unionen da denne ble etablert i 1910. Under apartheid-tiden ble mesteparten av dette
området organisert som et reservat ( såkalt "homeland" eller "bantustan") under navnet
Bophuthatswana. I dagens Sør-Afrika tilsvarer det gamle territoriet Britisk Bechuanaland i
grove trekk den nordligste delen av provinsen Northern Cape (nord for Oranje-elven) samt
den sydvestlige del av provinsen North-West.
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Folkemordet i Namlbia
I artikkelen om folkemordet i
Namibia i Levende Historie nr. 4,
zoo5 gir Tore Linn€ Eriksen en
betimelig påminnelse om den
tyske kolonimakts brutale
fremferd mot herero-folket i
Sydvest-Afrika (det nåværende
Namibia) for hundre år siden.

Forfatteren skiver at "etter

hvert som ny forskning kaster
lys over tysk kolonialisme i
Namibia, er det utbredt enighet
om at det var her det tjuende
århundres første folkemord
fant sted, 1903-1908". Det er
neppe behov for "ny forskning"
for å stadfeste den utbredte
enighet som råder i så måte.
Tlskernes utryddelseskrig mot
hereroene har vært vel kjent og
dokumentert gjennom hele det
sekel som er passert, som i
Hans Geelmuydens Jeg var i Sør-
Afnkafra 1952. Her fremgår det
at herero-folkets antall, ifølge
tyskernes egen statistikk over
"heltekigen", sank fta 8o tusen
til r5 tusen i tidsrommet
1904-1911, samtidig som kigen
også førte til at folketallene for
khoikhoi-gruppen ("hottentot-
ter") og damaraer ble redusert
til under halvparten. Felttogets
karakter av folkemord har det
aldri vært noen tvil om.

Opo GuNNen Srecrsrao,
Oslo

Tyske koloniar i Afrika
Eg las artikkelen om folke-
mordet i Namibia med stor
interesse, då eg som student
skeiv særoppgåve om Namibia
i historie. Ein god del av kva
som var skive, var likevel noko
ukjent for meg, så det var ein
artikkel som eglikte svært godt.

Det var likevel noko eg rea-
gerte på i artikkelen, og det var
framstillinga av måten Tlsk-
land "fekk sin del av kaka" på
etter Berlinkonferansen i r88a.

Krigsfonger i Nomibia under tysl<ernes
utry ddelseskrig mot hereroene.

Tlskland vart tildelt store
område i Afrika, ikkje berre
Namibia og Tanzania. Dei fekk
også det som er i dag Togo og
ein del av Ghana og Kamerun.
T)'skland hadde også før Ber
linkonferansen interesser og
handelsstasjonar i både Togo
og Namibia.

Det vart sagt i artikkelen at
Tyskland måtte nøye seg med
land som ennå ikkje var okku-
pert, noko som ikkje stemmer
heilt, då stormaktene krangla
om kven som skulle få både
Tanganyika (fastlands-Tanza-

nia) og Kamerun. Tyskland
vart den tredje største koloni-
makta i Afrika etter Storbri-
tannia og Frankike, med r4
millionar "undersåttar".

Til slutt vil eg berre seie at
eg set stor pris på at Noreg
endeleg har fått eit så flott
historiemagasin som levende
Histone.

Auonres Er(REM,

Møuseidvåg

Takk for interessen som både Odd
Gunnar Skagestad og Andreas
Eikremhar vist min arttkkel.

At Ty skland b e gilck brutale w er -

; grep i Nomibia er selvsøgt
j ingen "nyhet". Det er vel
1 kj ent i histor i ef or sløtingen,
3 og selusagt enda bedre

) kjent hos befoll<ningen i

! Ncmibio. Mitt poeng var
at dennye forskningen sldr

fast at dettevar dettjuende
rirhundrets første folke-
mord (eller "genocide"),
dvs. at det et en særcgen

f orm f or mass akr er o g kr i g-

føring. Lenge overså den
internasjonale folkemor d-

forskningen Nomibia, men
ny forshing - ikke minst
når d* glelder konsentra-
yonsleirene - har nå gjort
det umulig å skrive over-
siktsverker om folkpmord

uten ri gi Namibio en sentrol plass.
Og dit er altsånytt.

TiEikremvil jegboresi ot hons
betraktninger er pd sin plasS og ot
jegl<am til å. ordlegge meglitt for
knapt. Selvsogt var det strid om
enkelte av de tyske områdene,men
poenget var at dette var områder
som ikke vor okkupert daTyskland

for aluor kostet s eg inn ik"appløpet
ibeg)nnelsen av r88o-tallet, og st
det således ikke var noen omforde-
ling hv or de andre imp eriø.listmak-
tene måtte gi fra seg noe.

Tonr Lrrunf ERTKSEN

Skuffende bllde
Levende Historie skuffer som
regel ikke, men bruker å gi en
leseropplevelse som inspirerer
til mer lesning. Nr. 3, zoo5 skuf-

Bare se, ikke rørel
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fer derimot. Ikke lesningen,
men et bilde fra artikkelen om
Tyrkia (side 65).

Det å to på ruiner fremstår
muligens ikke som alvorlig i
forholdtil hvordan ruiner lang-
somt forsvinner over tid, været
virker jo sterkere på erosjonen
av de flere tusen år gamle rui-
riene. Så hva gjør det vel om jeg

berører denne steinen?
y"1, sw1q1ligger muligens i

Sacrd Coeur, Paris, der det fin-
nes en statue man skal ta på for
å oppnå lykke her i livet. Her

kan du tydelig se konsekven-
sen av "lykkens berøring"; sta-

tuen er glatt som den glatteste
stein i f æra.

Holdninger skapes av dere,
Levende Historie, og av artik-
kelforfatterne deres. Derfor
skulle Beate Slipher ha nøyd
seg med å se på steinarbeidene
i Pergamon. For mennesker
som er historisk interessert,
bør også være opptatt av å
bevare kulturskattene best
mulig for ettertiden - eller skal
skattene bare være til glede for
nåtidens turisme?

Er,rN Lrr.rnuø

le g f øler me g unektelig truffi.l- av lm-

tikkcn her. Bildet ble tatt i et øye'
blikl,,s ønske om å skape et mo|rv
me d lin joumalisttsk o g menneske -
Iig appell.ITyrkia, der "forbud" ser
ut til å være et fremmedord,, er d*
lett å glemme de ideelle prirsippene
når de gamle minnene iW bare
b erøres f orsibig, men i mange tilfel-
leblir Hatret rundt på,.Detligger et

dilemma her : Me d en gang en histo -
dsk skatt er av delcket o g grav d fr em,
preges den ubønnhørlig au tidens
tann leg skal gjøre mitt beste for
iklce å hj elp e de n ne st e gang j eg er p it
motivj akt o g s øke r en v r i p å temaet
"gammalstein".

Brntn Sr,rpnrn


