
ØSTFJ!.ONTEN: De hardeste kampene der det gikk mest menneskeliv i annen verdenskrig, 1I".~u,.rK 
fJst/ronten. Herrykker tyske tropper inn i det sønderskutte Stalingrad.' ,'" 
I 

IKrigslitteratur . 
!ute~ gamletabJler 
I ",;'--;-;~',- " ,,', 
Er det en ny åpenhet i ' i Meq enkelte unntak har heten i norsk presse. Hans 
det norske samfunnet ,«den andre siden» i hele Fredrik Dahl sier det slik: 
som gjør at frontkjem- '~ter~rigstiden blitt tiet i «I alle norske avisredak
peren Per RJ h _ hjell ~orge. Hanna Kyan- sjoner har det i ~rene etter 

o • " O an ,i mos biografi vakte naturlig, krigen vært et absolutt, ta-
tSen far helsIdes press- nok stor oppsikt da de'n bu mot å slippe landssvlke-
~ppslag om sine krigs- : ,kom ut for et par år siden. , re til i spaltene». , 
.opplevelser ,i Sovjet-, ,Siden for~attere~ '~ar led- i Fjørtoft sitter på et helt 
'unionen under', annen' ;ende stortl~gspol.ltJker, var' bibliotek, av , bøker' som 

dk" ? H' ".' ,det nesten Ikke hIl unnIlA skildrer «(den andresidem> 
ver ens rlg. IStOrI- 'l at boka fikk stor publisitet. og som har værr tiet i hjel. 
keren Hans, Fredrik ~' . I 1987 utga Egil Ulateig Det gjelc\er ikke bare bøker 
Dahl og 'forfatteren' I «Dagbok frå en rotnorsk skrevet delll på «den andre 
Kjell Fjørtoft mener I 'nazist» om en norsk gutt siden», men også bøker av 
det. _ Et av de ster';' som til .tross for sine nazi- folk fra «del~ !ette sid~n» 
'k t tab '. N' sympatier framstår som et , som retter kritikk mot sme 

,es e ,uene I ,orge moralsk og' søkende men- egne ,i forbindelse . med 
sIden krIgen er I opp-, neske. En kombinasjon rettsoppgjøret etter kngen. 
løsning, sier Dahl. . som kanskje er vanskelig å. Da major og tidligere 
Av Arnt Foigerø NTB forstå og ikke minst gOdta Milorgsjef for Oslo, O. H. 

Håkon Meyer ut boka «Et 
annet syn». Meyer var 

. blant de Ap-folkene som·. . 
havnet på tysk side under I • 

krigen. Boka var. ifølge 
Fjørtoft uhyre dristig for 
sin tid. Meyer ble dømt til 
fengsel etter krigen,' og i 
boka gir han uttrykk for 
sterk bitterhet. På bak-' 
grunn av: stemningen i ti
den er det nesten uforståe-
lig at boka ble utgitt, og p~ 
bakgrunn av innholdet, h-
ke uforståelig at den ble ti-o 
ei i hjel, mener Fjørtoft. 

Frontkjemperen Knut 
Steenstrup har utgitt en 
bok med tittelen «Dilem
ma». Forfatterens far, 
Hjalmar Steenstrup, var en 
ledende hjemmefront..: 
mann i Oslo, men det viss
te ikke sønnen som meldte 
seg fQr front-tjeneste' for 
tyskerne. Ifølge FJørtoft 

daget av tyskerne, men tys-

----=-.;;;.:..' .;,.;.;.~- i .dette landet, der det i de Langeland, i 1948 og 1949 
f'orfatteren Kjell Fjørtoft Siste 45 år er produse11 ga ut bøkene «Dømmer ik
er av samme mening. Som metervis av litteratur om ke» og «For at I skal døm
historikere og forfattere er krigserfaringene til de på mes», ble de inndratt av 
begge sterkt engasjert i his-o ,den rette side!!. Publisite- myndighetene på grunn av 
,torien til dem som stod' . ten som Ulatelgs bok fikk" innholdet. Hjemmefront
:«på den andre siden», un-' kan kanskje ~ilskriv~s at mannen holc\t i disse bøke
der krigen. Dahl har 'nett- forfatteren er JournalJst ?g ne, ifølge F~ørtoft. knall
:opp ~vsluttef sin to-binds derf~r vet å beregne. Sitt harde oppgjør med de sei-
Quisling-biografi, og i publtkum, mer enn mn- ren des holdning til dem. 
Tromsø sitter Fjørtoft på holdet av ~oka. . som havnet på «feil side» 

ble farens virksomhet opp- '1 
kerne ville berge livet hans 
mot at sønnen dro tilbake 
til Østfronten. 

,en masse materiale som Da Svem Halse utga SI- under krigen. 
skal ende opp m-ed et verk ne krigser.indringer fra t 1952 ga fagforenings-
om landssvik~me Og retts- Østfronten I 1989, ble han mannen og Ap-politikeren 

,oppgjøret etter krigen.' .__ møtt av den vanlige taus~ 
---_._---
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