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·. Dette er et interaktivt opp legg· om 
okkupasjoncn av Norge. 
CD ROM platen inneholdcr tekst, lyd, bilder og . 
video som gir utgangspunkt for å sette seg inn i 
disse fem årene av vår historie. Ved å ta i bruk 
samtidens plakater, bilder og propaga.nda 
prøver en å gjenskape noe av den atmosfæren 
og de stenlllingene som den gang skapte helter 
og forrædere, jøssinger, quislll1ger og . 
"stripete" . 

Brukerne kan gå direkte til kildene; ved å 
intervjue folk som hadde framtredende. 
posisjoner iI1l1en NS og motstands- . . 
bevegelsen, eller bruke historikerne . 
som kommer med sine synspunkt på ./ 
hendelsene og sammenhengene sett ut fra . 
1994. . 

Gjennom mange emner og innfallsvinkler 
belyser en ulike sider ved okkupasjonen, og.· 
stiller spørsmål og problemstillinger som skal 
motivere for videre arbeid med epoken. 

Anbefalt minimum 8 MB RAM, 
256 farger og lydkort. 
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'\orge s,oni germansk stat? 
Egen norsk' raselære? ' 
Stat og salnfunn,' . , 
De skriftUgekildcne 
Yår tids lurderinger 
Intenju med;\S folk 
Partiprogrammet 

-------------------------------"----------_____ ,_", ___ rl· 

ene· 
" Ettertidens dom' 
. Øystein Søninsen',' • 
. i1ims'Fredrik DaJ{j' 
I\'a~ Kraglund :,: 
L)'dbibliotek., . . 
Kampen on! fritid og kultur 
Inten'ju med !'is folk ' 
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Innholdet 

Vi kan \'elge oss mange illllfalls\inkler til okh.llpasjonshistorien. ' 
Valgcne fører Oss til ulike cmner eller forskjellige måter å gjennomgå stoffet. Vi vil hele tiden hemne gå tilbake til 
hOl'edmen)'cn og foreta nye I'alg. 

Filmre\)'en fører til en samling klipp fra dokllmentarfilrner laget ay den offisielle regjeringen. De avspeiler 
Quisling-regjeringens syn på livet i det de kalte "det nye ~orge". 

Angrepet på Norge gir et overblikk over hendelsene før og etter 9.april1940, Det gir innsyn i de forhold som 
ligger til grunn for den tyske in\'asjonen, og \1 følger kampene de to månedene krigen rarer. 

Nasjonal Samling og nyordningen av Norge gir innblikk i de tanker og prinsipper som ligger bak !'iS forsøk 
på å gjøre rerolusjon i 1\orge! 

Motstanden skaffer inns)TI i det motstandsarbeidet som etter hvert bygger seg opp i landet, både det si\ile og 
det militære. Vi får også kjennskap til utefrontens mange sider. 

Hverdagen tar opp de "glemte" sidene red okh.llpasjonstiden, men som t,foss alt er de \ik1igste i folks 
. h\'erdagsliv; mat, fritid, underholdning ... l det hele tatt; h\'ordan er hverdagen i et hærtatt og okh.llpert land? 

, Hitlers 3.rike omhandler \'ih1ige sider red Hitlers tusenårsrike, forhold som er \'esentlige for å forstå det som 
hendte her i landet og som trekker opp de store linjene for tyskernes okh.llpasjon av Europa. 

Direh1e til kildene gir en enestående mulighet til å studere kildemateriale direh1e. Dette gjelder også intenju 
med aktørene. Både tidligere ~S folk og motstandsfolk Kommer til orde. 

Utgangspunh11994 er et forsøk på å se h\'ordan deb:tttcn i dag henger sammen med hendingene den gang, og 
hvordan følelser og historiesyTI fremdeles preges av det som hendte for femti år siden. 
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