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Krigen i
lærebøkene
Hvordan er historien om krigen blitt
skrevet etter hvert som generasjonene
har skiftet? Hvor mye har synsvinkelen
endret seg?

ULF ANDENÆS

Historikerne blir forvaltere av fortiden gjen-
nom sine arbeider, sier Synne Corell. – Egent-
lig bestemmer de hvem som i ettertiden anses
som helter og skurker. Om dette har hun i dis-
se dager utgitt boken Krigens ettertid – Okku-
pasjonshistorien i norske historiebøker på
Spartacus forlag/ Scandinavian Academic
Press.

En annen historie. Corell (37) ble penset
inn på krigens epoke da hun undersøkte his-
torien om de hjemløse jøder fra Sentral-Euro-
pa som fikk opphold i Norge etter 1945. Hen-
nes besteforeldre hadde vært aktive i mot-
standsgruppene ledet av Peder Furubotn,
kommunismens berømte kjetter i vårt land.

– Fra morfar og mormor hadde jeg hørt en
annen historie om krigen enn den jeg støtte
på senere i bøkene om Norges motstands-
kamp, minnes hun. – Det lød som to ulike his-
torier.

Krigen ble en av de grunnleggende fortel-
linger for nordmenn. Hvem er det som har
fått sin historie fortalt, og hvordan, spør Co-
rell i sin bok. Hun sammenligner tre av de
mest fremtredende eksemplene på norsk his-
torieskrivning om okkupasjonstiden: bokver-
ket Norges krig fra 1947-50, der forfatterne er
aktører fra krigstiden som gir sine rapporter
om hendelsene; Norge i krig fra 1984-87, skre-
vet av krigens og etterkrigstidens generasjon i
blanding, og Norsk krigsleksikon fra Cappe-
len 1995, der etterkrigsgenerasjonen angir to-
nen.

– Hva som holder seg gjennom skiftende
generasjoner er todelingen i de flestes be-
vissthet: motstanden ledet av kongen og eks-
ilregjeringen mot Quisling og NS, med hold-
ningskampen blant sivile nordmenn. Den be-
skrivelsen står fast, konstaterer Corell.

«Moralsk lyte? » Beskrivelsen av dem som
gikk med i NS har endret seg mer. – Tidligere,
for eksempel hos den ledende okkupasjons-
historikeren Magne Skodvin, ble NS-folk ofte
fremstilt som sosiale tapere eller som skadet
av psykiske særegenheter, ut fra et syn på for-
ræderiet som et moralsk fall. «Veien til NS var
brolagt med mye vondt», skriver Skodvin i
Norges krig.

Blant forskerne i generasjonen etterpå blir
NS bedømt mindre ut fra en moralsk synsvin-
kel og i sterkere grad som en politisk retning,
som bærer av en antidemokratisk strømning i
Norge, sier Corell. Kong Haakon VII er mest
fremtredende i de tidlige beskrivelsene, da
krigens generasjon så på ham som et mot-
standssymbol. Han tones noe ned etter hvert,
men fortsetter å være viktig, særlig ved sitt
Nei etter Stortingets forhandlinger med tys-
kerne sommeren 1940, som mange politikere
kom dårlig ut av.

«En detalj » – Den tydeligste endringen er
når nordmenns medvirkning i deportasjonen
av landets jøder skal bedømmes. Denne dyst-
re hendelsen blir ikke gitt så sterk vekt i de
tidligere beskrivelsene som i Norsk krigslek-
sikon fra 1995, der nordmenns medvirkning
kommer tydelig frem. I Norges krig, det tid-
ligste verket, skriver Haakon Holmboe, selv
en veteran fra fangeleiren Grini, om deporta-
sjonen av jødene: «Selv en så rystende trage-
die som denne blir likevel bare en detalj i den
avgrunn av brutalitet og råskap som tysker-
ne viste i sine fengsler».

Å kalle utryddelsen av norske jøder en «de-
talj» – uansett om meningen har vært å sam-
menligne med utryddelsen totalt – det ville
være umulig i senere beskrivelser, og enda
mer i dag, da dette er blitt krigens mest be-
sværlige norske moralske dilemma, konsta-
terer Corell. Et spørsmål kan være: Kanskje
man ikke tenkte på jødene som «ordentlig
norske»?

Ikke bundet
av Lambda
C Frp vil ha ny Munch-vurdering etter valget
Fremskrittspartiet mener
plassering av Munch må
vurderes på ny etter valget.
Partiet er ikke bundet av å
støtte Lambda.

THORLEIF ANDREASSEN

– Vil Frp. subsidiært støtte Lamb-
da i Bjørvika hvis det ikke blir ak-
tuelt å flytte Munchs kunst til Na-
sjonalgalleriet, slik dere ønsker,
Christian Tybring-Gjedde?

– Lambda kommer ikke opp til be-
handling i Oslo bystyre før etter valget
i september. Da er det en ny situasjon
hvor partienes styrke kan være endret.

Lokalisering av nytt Munch-museum
bør vurderes på nytt etter valget, me-
ner Tybring-Gjedde, leder i Oslo Frp.

– Føler Frp noen forpliktelse for
Munch i Bjørvika, som dere sam-
men med Høyre og Venstre bidro
til flertall for i bystyret i 2009?

– Det er nødvendig med en ny poli-
tisk museumsrunde etter valget. Parti-
ene må tørre å diskutere dette åpent og
konstruktivt uten å sitte på sine tuer
som i dag. Edvard Munchs kunst for-
tjener et nytt, velegnet museum, sier
Tybring-Gjedde.

– Eventuelt på Tøyen?
– Det har vi ikke diskutert i Oslo Frp

Det viktigste for Fremskrittspartiet er
at flest mulig får tilgang til Munchs
kunst. Jeg er imidlertid uenig i at
Munchs kunst brukes som byutvik-

lingsprosjekt for å ruste opp bydelen
Tøyen.

– Hva mener du personlig om
Lambda?

– Jeg tror det blir en stor koloss som
ikke hører hjemme på Paulsenkaia ved
Operaen, hvor det er planlagt. Det er
min private mening, presiserer Chris-
tian Tybring-Gjedde.

Etter at Riksantikvaren stoppet Bjør-
vika-planen, sa Oslo Frp s leder til Af-
tenposten at det må tenkes nytt. Ty-
bring-Gjedde opplyste at man isteden-
for Bjørvika, ønsker at Munchs kunst
flytter inn i Nasjonalgalleriet, som er
bygget for kunstutstillinger. Han me-
ner dette blant annet er en prismessig
god løsning, og en god etterbruk av det
sentralt beliggende Nasjonalgalleriet.

– Det sies at Nasjonalgalleriet er
for lite som Munch-museum?

– Det er mulig det er for lite, men vi
vil ha dette alternativet grundig utre-
det før det eventuelt kan trekkes slike
konklusjoner, sier Christian Tybring-
Gjedde.

thorleif.andreassen@aftenposten.no
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«Personlig tror jeg Lambda blir en stor koloss som
ikke hører hjemme ved Operaen»

Christian Tybring-Gjedde,
Leder i Oslo Frp

Val Kilmer i cowboyfilm
C Det blir mer cowboyfilm fra Hollywood. Nå har Val Kil-
mer sagt ja til å spille den aldrende Wyatt Earp i filmen The
First Ride of Wyatt Earp, melder Variety. Kilmer er ikke
ukjent med et liv i salen: Han spilte Earps høyre hånd Doc
Holliday i 1993-filmen Tombston. Denne gangen skal han
spille Ville Vesten-helten selv, der Earp ser tilbake på sitt liv
som gambler, salooneier og sheriff – noe som blant annet
inkluderer det beryktede oppgjøret ved O.K. Corral i 1881.

(NTB)

Variert program for Midnattsrocken
C Midnattsrocken skilter med tre svært forskjellige store
norske navn når årets festivalbegivenhet sparker i gang på
Brennelvneset utenfor Lakselv fra 7. til 10. juli. Donkeyboy,
Hellbillies og Kråkesølv har alle meldt sin ankomst, melder
arrangørene. Midnattsrocken har allerede offentliggjort at
tungvekterne i Status Quo og de norske stjernene i Mad-
con også kommer. Midnattsrockfestivalen ble første gang
arrangert i 1984. Festivalen har en publikumsrekord på
13 000 besøkende, en rekord som ble satt i 2010. (NTB)


