
Den kalde krigen 

Lenker til relevant litteratur, film og radio-/TV-programmer 

• "Den kalde krigens mange ansikter" Et hefte om den kalde krigen skrevet av

Konservator Karl L. Kleve ved Norsk Luftfartsmuseum i anledning en utstilling om dette

temaet i 1999. http://luftfartsmuseum.no/wp-content/uploads/2012/04/Den-kalde-

krigens-mange-ansikter.pdf
I dette heftet ligger mye av bakgrunnsmaterialet for vårt DKS-undervisningsopplegg til 10. klassetrinn.

Gjennom utstillingen og heftet forsøkte vi å belyse noen viktige sider ved den kalde krigen: Hva var den

kalde krigen? Hva forbinder vi med den? Hvilke konsekvenser hadde den kalde krigen for deg og meg?

For den teknologiske utviklingen? For samfunnet vi lever i? For vår kultur og hvordan vi oppfatter oss

selv og andre? Både tekst, bilder og gjenstander skal prøve å illustrere disse tingene. Vi akter ikke å

prøve å gi et fullstendig bilde av disse temaene. De er alt for store til det. Snarere skraper vi litt i

overflaten. Velger ut eksempler. Er vi heldige har vi gitt deg noe å tenke på, lyst til selv å finne ut mer

om.

• Filmen ”13 days ”– En film om Cubakrisen hvor blant annet U2, som vi også har her
på museet, spiller en viktig rolle. Link: http://www.imdb.com/title/tt0146309/

• NRK dokumentarserie - Den kalde krigen: Hat, kjærlighet og propaganda.
http://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og- 
propaganda/KOID24004814/sesong-1/episode-1

• NRK dokumentar – Lille Norge og Stormaktene, episode 2:5. Link:
https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/KMTE30004212/sesong-1/episode-2

• Artikler, radioprogram og filmtips om den dramatiske U-2 episoden, spionflyet som
ble skutt ned på tur til Bodø (Se U-2 flyet i utstillingen på Norsk Luftfartsmuseum)

o Spionflyet U2 og Bodø. Besøk på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Program 109 i
serien Museum fra 2015. http://podtail.com/podcast/nrk-p2-museum-et-
program-om-norsk-historie/spionflyet-u2-i-norge-og-washington/

o Artikkel skrevet av Konservator Karl L. Kleve ved NL
http://luftfart.museum.no/wp-content/uploads/2012/06/Den-sorte-dame-fra-
Peshawar-U2.pdf

o Fra Avisa Nordland: http://www.an.no/nyheter/flyet-som-satte-bodo-pa-kartet/
s/1-33-5097183

o Film om ”The U-2 Spy plane”:
http://www.natgeotv.com/int/inside-area-51s-secrets/videos/the-u-2-spy-plane

http://luftfartsmuseum.no/wp-content/uploads/2012/04/Den-kalde-krigens-mange-ansikter.pdf
http://luftfartsmuseum.no/wp-content/uploads/2012/04/Den-kalde-krigens-mange-ansikter.pdf
http://www.imdb.com/title/tt0146309/
http://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-%20propaganda/KOID24004814/sesong-1/episode-1
http://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-%20propaganda/KOID24004814/sesong-1/episode-1
https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/KMTE30004212/sesong-1/episode-2
http://podtail.com/podcast/nrk-p2-museum-et-program-om-norsk-historie/spionflyet-u2-i-norge-og-washington/
http://podtail.com/podcast/nrk-p2-museum-et-program-om-norsk-historie/spionflyet-u2-i-norge-og-washington/
http://luftfart.museum.no/wp-content/uploads/2012/06/Den-sorte-dame-fra-Peshawar-U2.pdf
http://luftfart.museum.no/wp-content/uploads/2012/06/Den-sorte-dame-fra-Peshawar-U2.pdf
http://www.an.no/nyheter/flyet-som-satte-bodo-pa-kartet/s/1-33-5097183
http://www.an.no/nyheter/flyet-som-satte-bodo-pa-kartet/s/1-33-5097183
http://www.natgeotv.com/int/inside-area-51s-secrets/videos/the-u-2-spy-plane


o Filmen «Bridge Of  Spies» fra 2013 av Steven Spielberg
http://p3.no/filmpolitiet/2015/11/bridge-of-spies/
Tom Hanks spiller advokaten James B. Donovan (Tom Hanks) blir spurt om å forsvare den russiske
spionen Rudolf Abel i 1957. Tre år senere blir et U2-spionfly skutt ned over Sovjetunionen, og
piloten Francis Gary Powers tatt til fange. På bakgrunn av hans forsvar av Abel, blir Donovan spurt
om å dra til Øst-Berlin for å forhandle med russerne om en mulig utveksling av fanger.

• Radioprogram fra 2015 - Norsk Luftfartsmuseum om den kalde krigen. (I forbindelse
med utstillingen ”Faces of the Cold war”
http://podtail.com/search/episodes/den kalde krigen/

• Podcast  fra 2015 om det topphemmelige Anlegg 96. (Inngangen kan sees fra tårnet
på Norsk Luftfartsmuseum) http://podtail.com/podcast/nrk-p2-museum-et-program-
om-norsk-historie/anlegg-96-i-bodo/

• TV-serien ”Hemmelige rom”
- ANLEGG 96. Dypt under bakken, bak en atomsikker dør, ligger en av Norges største
hemmeligheter. http://www.nrk.no/magasin/anlegg-96-1.11799591

• Finnmarkingen Selmer Nilsen var en svært viktig spion for Sovjetunionen, bl.a. i den
såkalte U2-affæren, som førte til at Norge ble truet med atomangrep. Spekter:
”Spionprogrammet Norge ikke fikk se” https://tv.nrk.no/serie/spekter

• Øst, Vest, Nord, Sør
hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945
Geir Lundestad.  Utgitt: 2004 Forlag: Universitetsforlaget
http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/ost-vest-nord-sor-uf.html

Omtale:  
Innholdet i boka konsentrerer seg rivaliseringen mellom supermaktene og virkningene av deres makt 
og innflytelse selv i de mest fjerntliggende områder, men også om supermaktenes svekkede stilling og 
den utviklingen som gjorde at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Boka beskriver også verden etter den 
kalde krigens opphør. For studenter og lærere i samfunnsfag og historie. Har illustrasjoner, kart, 
bibliografi og stikkordregister. 

• ”Historier fra den kalde krigen” Digitale fortellinger fra tidsvitner samlet inn av Norsk 
Luftfartsmuseum:
https://digitaltmuseum.no/search/?q=historier+fra+den+kalde+krigen

• BBC Dokumentar "Threads" (Norsk: "Dommedag")

https://www.youtube.com/watch?v=A2EOSgmx-MA

http://www.imdb.com/title/tt0090163/
Gir et skremmende nært og realistisk bilde av hvordan det kunne se ut og oppleves hvis et kjernefysisk 
angrep rammet Storbritania. Filmen tar for seg to familier i Sheffield i Nord-England og hvilke 
katastrofale følger det kjernefysiske angrepet får for dem.
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