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~~(~rge under Gkklllpa-;D@rrae~ 
Av Thomas GIJr. Wyller 
En ny generasjon histori-
kere har forlengst erobret 
ol{kupaSlonstlden. Det er 
bare naturlig, og en nød-

· vendlg betingelse for fort
saU progresjon I Innsikta 
ervervelse. 

Eldre torskere. som tIlharer krI
gens deltakergenerasjon, har mang-

• let db'tanse til sitt emne. 
Universitetslektor Ole Kristian 

Grimnes - 8 år da krigen sluttet -
hor nå fullført overgangen fra del
tnk~Jse til pensum, med sin bok 
"Norge under okkupasjonens, som er 
beregnet på grunn!agstudenter I hl
'storie. Kan avstanden mellom fors
kergenerasjonene symboliseres mer 
dramatisk? 

Grimnes åpner selvblografls\<. Om 
krigen har han selV Ingen erfaring, 
'men han har arvet eldre Oi>pfat
·ninger. våkent har han tatt Inn over 
SO(( revlsjolk,spørsmålet, det fagli~ 
friKiøringsbehov. Han legger seg I et 
midt-leie. R<~dikQ\ revisjonist er han 
Ikk,,:men han l .... toner at;:pekter and~ 

, Te før hal' prioritert . lavere. Han. 
. kQmpr\merer vår BarMe-de viten u.ten 
noo egpnt\lg.n~·tt hovedsyn, Men her 
er VP"Ontlille nyanseringer, Viktige 
vf'kltlldplllll<<'r; fremfor alt marke
rlllf{ av problemer som stimulerer Ul 
refl""'jon. I sum: en fortrinnlig 100-
rehok for stud .. nter, et fInslipt verk
toy j den rette lærers hånd. 

· Boken har to bevisst valgte akser. 
Ilen e,je er europeiSeringen av Inrt
det, den andre veksten I det nasjon
ale lellesskap. De er Intitnt flettet 
'satnm~rt,f6r landet ble europeisert 

• III Så er krigen blitt studenthistorie: Universitetslektor 
Ole Kristian Grimnes har skrevet en helt ny framstilling av 
periOden 1940-45 med tanke på de unge som tar latt på 
historiesludiet i dag. i'rofessu! ;i,yiiur, sel'.' or. nestor i of .. 
kupasJonsiorsl<nlngcn, vurderer den, 

" \>~" ... "vj'" '1I"d~es ·"It folk<rt!l 'egne 
\,~'ndUnv~r. ~'v Hflt'lr-:t ieg en tredje 
(,\t<;t~ 1m:f sentral, brukt av Gl'i.rnm:s 
mpn Ikke llresentert av ham: det ok
kuperte folks grunnleggende dilem
ma - pli holdnings- og handlings
pl"-net - I sp~nn'ngsfeltet mehom 
mofstand over samarbeid til bistand. vinningskonto, . aå full av mulige agltnsJonstrase, rettslig, rent funk-

Forbløffende hvor mye han har posteringer, .Iar s"ll vanskelig stille sJonelt? Grimnes gjør det klart at 
fått plass til innen bo.kens ro siderIopp. . motstandsimmpen gjaldt anslagene 
Forbilledlig klart -rekonstruerea hen- _ 'Grlmnes er fruktbart problem- mot vår demokratiske kultur; mon 
,Unger: invasjonsdagen. regjeringens orientert, reiser spørsmål, tvinger ikke det skillet er klarere og mer 

" tre krigsbeslutninger den, 9. og 10. tanken til ur ... Hyppig vender han pregnant? Både i egne og andres øy
april og I junI, stormaktstrategienes tilbake til sin tredje akse, tidens sto- ne var Quisling åpent antidemokrat. 

'11 p d"lpp',lelt på norSk jotd, 'okkupa- 're, uungåelige' dilemma: Det- er da Men I hvilken forstnnd av ordet var 
.j''nSTPl;imets tre sokler Relchskom- også vitterlig verd både et faglig og . han og hans meningsfeller I tillegg 
mi".''', Wehrmacht og' NS, økono- menneskelig fortsatt engasjement: u-nasjonale? Et par reflekterende 
miske og sosiale forhold, motatanden, Administrasjonsrådeta faktiske og setninger, og I!t gløtt ville åpnet seg 
ute-Norge. En utmerket bibliografi . Riksrf\de~ -hypotetiske bistand til . Inn tillokkende jaktmarker. 
er ogf,å kommet med. tYSkerne, en motstand som Ikke'- Jeg savner et glimt av hverdagen; 

tlrl~kakeerfre".e.lr?d, A _a~ svekk<!t produksjonsinnsatsen, den mørklagte, trivie\1e gråhet: 
~" _ streiker som knapt forekom etter hjemmenes eksistenskamp, rasjone-
I{anskje fømt Wehrmacht september 1941, et økonomisk .sam- ringen, ungenes skolegang, og deres 

o~ fremst at sfl arbeid til beste både for tyske og oppfatning av verden. fritidSSYSler I 
. !nlkyte.f"olrdts':.eattlnner- var en 'norske Interesser. Han generaliserer: krlg,ldrettsstreikens virkning på 

o ." _Samarbeid og motstand, leveranse ungdomskulturen ... Feltet er lite ut-
gyldig. Bildet.' eltScmplar- og protest, legalitet og illegalitet var forsket, men 'stoff finnes, nok til å 

, forlengst kjente Isk "rmL på en forunderlig måte flettet sarn-' belyse en fortid for nåtidenS dessert-
trekk er Utke Il U men.... Synsvinkelen ~r åpenbart generasjon. 
omka1fat~t. _ riktig. og viktig er at den bUr lagt til Og så savner I',A.1J!Jl1-%:b ~.t.:~ 
bare noe retu-. . grunn. . jeg . følelsene, 
sjert. Det skjer dels ved fremheving Pil samme tid fruktbart og fruk- angsten, enga- 'Aange t<lpte 
av kartets hvite. flekker, særlig for - teslost er spørsmålet om Qulsling,q sjementet og 
· perioden etter 1942, NS-politikken og dypeste funksjon Laprildagene ble fl' usikkerheten - men noen 
atskillige sosiale områder. 'Dels ,utvirke kongens og, regjeringens gjerne på begge t· ~ å 
omprioriteres vekt: Wehrmacht 'fåt _neil>. Kapitulasjonslinjen lå nær. i sider av front- ·lelhC ogS 
~1<ussm1l1 som en eksemplarIsk 'ok-' , de time,., det vet vi, Var det Quisling linjene - kort ."iI krr.il1en 
kl1posjonsarme, QuiSlings nederlag som skaffet oss _ Ikke Invasjonen, tidens atmosfro- ... ;,.",=~,:..",=== 
tilskrive. Ikke bare norsk motstand, men krIgen? Og derved III 'old,upa- . re sonl mange it;;:;;::;;;~~ 
men også tyske militære og "korio- 'sjonshistorien I det leie den fikk? Ble års opplevd vir-
miske Interesser; hjemmefronten - for A gå videre - NS-offensiven kellghet. Forsl,erens følelser I dag er 
fremstilles nøkternt og uherolsk _. en Iyna,;leder som trakk motstanden hans ('gn~, fohlser denpn1l følt, er 
_noen hundre. gikk unaer jorden det til seg I en retning ganske l1farli[l for han" tema. Nil tildekkes den ema
siste krlw;aret. Politikken rår IkltEi de tyske krigs-IntetesSl'r?Uhistoris~ . sjonel1e dimen"jon bok snldighets
"runnen alene, men mil dele 'opp- ke spørmnål, kanskje, og klart uten prosa. Pla"henoyn må tss, stilistiske 
merksomhet med tidens økonomiske svar. Men flere har reist dem i år€- vansker oppstår, men liJ,evel: nm! 
'C>~ sosiale forhold. Mange tapte> nok. nes løp, og det er gledelig at Grimnes vesentlig forsvinner fra totalbildet 
Il>lkrlgen,mennoentjente..;. finnel'plass til dem l en elementær .når betegn~lsen .tysk vol,!. ilrke 

Her skaper Grimnes en lenge ØI\S- lærebok. Stoffet gis derved s~st beVilge. karakteriserende adjektiver, 
ket hahnse. Han underslår selvsagt langt utovtr det rent deskriptive, når kriteriet på en motstandshand
Ikke at landet ble nedslitt, men hel- velegnet til Il gl studenter perspektiv ling finnes l -risiko for tar. av egen 
ler Ikke Ilt varige verdier ble skapt over blde fIlstorle og historisk velferd. og' våre ·nordlige andsdeler 
og at norsk økonomi klarte påkjen- tenkning. Den tonaatte deltakerde- \lIe «ødelagt. med frlgJr.Jflngen som 
ningene forbausende godt.. Arbeid pl batt det også gt,. srobunn for, 'aVBtflr - _en' smertefull opplevel"'" for titu
tyske anlegg- tUIsjonalt forkaste1Jg Grlmnesldokelig fr .. , Men verd la ·ll\1rtet,·.}eg forstår forfatterenll pro
- hadde liIkonOtnisk slne k1a~ p6si- merke er at han gir Helge Krog. po- blemer ~ hnna valg av dempet 
ti ve sider. lemlske tese om 6te kolonne attest fremstillingsform. Men den lIlu· 

, Atskillig tankemessla sprengstoff som _il!egant.. strerer pensurnspråketa utiJstreko 

ligger i erkjenneJsen av at oklmpa- Uvegerlig vil noe mAtte savnes. keliiJ,het. 
~jon.,Ar(>ne 'løste melJomkrigstidena Selv stusser jeg ved at en mod~rne Men b<!var",: enhVf'r relwnstruk-

. l,ronisklO! sysse1set:lngsproblem. Bøn- . h!sto'l'lker så reservasjonsløst fast" sjon av fortiden må bli se!elrtiv. Og 
den". gjp1d' ble' sanert,· skogs- . 011 holder den grove skillelinjen mellom så kan man nok en gang konstatere 
landorbeldemes Itår radikalt for- nasjonal og untlsjonal. Han flnne~ - med. dette fine bokverktøy i hAn
bcdn:'t. Nok el. paradoks: massefat- rlktig\'!.okfJere nasjonale. linjer. l deri - at okkup""jonsårene er hl-

1\ :._:;.~~l;~::;:~n\~~~~~~.~~;to~~! ~~p~. ~~~~t.=~t .~~~r:;on~~~: f~~i:af~~i~ef~~e~!:;n~cn fortsatt opp-
·r .. ,Igger ll.1mcne sooinle forhold forbu" ;:.~ 0'<" 11M for _ dypere sett·-" Ole: Kmti"" Grlmn",,: Narge 

... ~~~~: ~,en immaterielle taps- og som handlmgsm'" "." l ".;~ ~-;""'nø . under d"kupaslonen. Aschehoug. 
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