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Minnesmerket til minne om sabotørene i Osvald-gruppa og de falne ved NSB ble reist på privat initiativ. Tittelen er «Knus nazismen», og skulpt
ere dersom minnesmerket var et statlig prestisjeprosjekt.

Et tankeek-
speriment:
Forestill deg
at du vandrer
rundt i en ut-
stilling om
Europas histo-
rie, 1000 år
fram i tid. I en
monter med

Derfor blir vi ikke f

skiltet «Det
20. og 21. år-
hundret» lig-
ger det én
gjenstand.
Hvilken? Jeg
vil foreslå et
hakekors.
Det er altfor tidlig å si hvilken betyd-
ning andre verdenskrig vil få for dem
som kommer etter oss. I mellomtida
kan vi som lever nå, slå fast at symboler
og referanser til andre verdenskrig om-
gir oss på alle kanter. Her er sju grun-
ner til at vi ennå ikke er ferdige med
krigen, og heller ikke vil bli det med det
første.

Kampen mellom det gode og det onde. I
vår kultur har andre verdenskrig kom-
met til å betegne den siste store kam-
pen mellom det gode og det onde. Det
tredje riket og nazismen representerer
det onde, mens bekjempelsen av Det
tredje riket som okkupasjonsmakt og
nazismen som ideologi representerer
det gode.

Alle europeiske land har nasjonale
og lokale varianter av denne felles
grunnfortellingen. I Norge er det kong
Haakon og Vidkun Quisling som spil-
ler hovedrollene. Kong Haakon som
samlingsmerke for motstanden mot
okkupasjonsmakten, Quisling som
forræder. Helt siden rettsoppgjøret i
1945 har historieskrivingen om andre
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pturen er utført av Bjørn Melbye Gulliksen. Temperaturen i debatten hadde nok vært enda høy-
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e ferdig med krigen

verdenskrig dreiet rundt aksen mot-
stand versus forræderi. Lokale fortel-
linger om krigen i Norge har i sin tur
innordnet seg den nasjonale fortellin-
gen. De to sentrale figurene i Agders
krigshistorie, er således Milorg-strate-
gen Arne Laudal og torturisten Ole
Wehus.

Laudal bygde naturligvis ikke opp
Milorg på Sørlandet alene, og dessu-
ten fantes det andre former for mot-
stand som var vel så viktige, politisk
sett. Dermed oppstår det behov for
supplerende og nyanserende fortellin-
ger. Tilsvarende var ikke Wehus den
eneste nordmannen i Agder som ytte
verdifull bistand til fienden i deres
forsøk på å bekjempe norsk motstand,
og dessuten fantes det andre former
for samarbeid og støtte til okkupa-
sjonsmakten og NS som var vel så be-
tydningsfullt som NS-medlemskap.
Og så videre.

Minnesmerker spiller en stor rolle. Et po-
eng som ofte overses, er at det ikke bare
er stadige gjentakelser av svart/hvit-
fortellingen om krigens helter og skur-
ker som skaper rom for nyanseringer i
grått; også de nyanserende fortellinge-
ne har den effekt at de stimulerer til økt
appetitt på enda flere nyanser.

Insisteringen på at det fins en
svart/hvit-fortelling om krigen, har i
Norge, som i andre land, vist seg å
være en slitesterk og effektiv måte å
skaffe oppmerksomhet om nye sider

ved krigshistorien på. Den prosessen
som handler om å innlemme stadig
nye «glemte» grupper i vårt bilde av
anerkjennelsesverdig «motstand»,
holder så vel forskningsinteressen som
den folkelige – og politiske – interes-
sen for krigen ved like.

Minnesmerker spiller en stor rolle i
å signalisere hvilke nasjonale begiven-
heter som er viktige å minnes i det of-
fentlige rom. Debatten rundt reisnin-
gen av Osvald-monumentet ved Øst-
banehallen i Oslo 1. mai tidligere i år,
var en påminnelse om at minnepoli-
tikk har politisk farge, og at forskjelli-
ge grupper inngår i ulike erindrings-
fellesskap. På venstresiden ble min-
nesmerket stort sett møtt med lettelse
og begeistring over at de kommunis-
tiske sabotørene i Osvald-gruppen en-
delig ble hedret på en skikkelig måte;
fra høyresiden kom beskyldninger om
kommunistisk agitasjonspropaganda
og historieforfalskning.

Skapte den verden vi lever i. Andre ver-
denskrig skapte den verden vi lever i.
Opp av krigens ruiner oppsto interna-
sjonale normer for fredelig samkvem og
konfliktløsning mellom stater, arbeid
for menneskerettigheter og rettferdig-
het, og arbeid for utvikling. Et annet
direkte resultat av krigen var etablering
av landegrenser som fikk stor demogra-
fisk og politisk betydning. Fysiske lev-
ninger fra krigen preger fortsatt natur
og kulturlandskap, i tillegg til at vi be-
nytter oss av infrastruktur som ble
bygd ved hjelp av slavearbeidskraft un-
der okkupasjonen. Språket er fullt av
metaforer og begreper som springer ut
av krigen som erfaringsunivers. Dessu-
ten lever krigen konkret videre på per-
sonlig og kroppslig plan hos alle de som
på en eller annen måte kom til å bli
merket av den, den gang eller senere.
Det er all mulig grunn til å slå det fast:
Det er ikke lenge siden 1945! I minst 20
år ennå vil vi ha tilgang til krigstida
gjennom folks levende minner.

Bysten av Knut Hamsun ble avduket foran
byens bibliotek i anledning 150-årsjubileet
for dikterens fødsel i 2009.

En sørlandsby som har
lyktes i arbeidet med å
skape en byhistorisk
identitet basert på
krigserfaringenes fler-
stemthet, er Grimstad

l Annenhver fredag vil historikere i
Agder skrive om aktuelle saker i et his-
torisk lys. Spalten er et samarbeid
mellom Den norske historiske forening
(HIFO), avd. Agder og Agderposten.
Gjennom en slik spaltestafett vil histo-
rikere i ulike stillinger og med ulik yr-
keserfaring betrakte Agder, Norge og
verden ut fra sitt profesjonelle
ståsted. Har du tips og ideer kontakt
oss på e-post: Thomas.hagen@stifetl-
sen-arkivet.no eller redaksjonen@ag-
derposten.no

I et historisk lys
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