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r Gammel krig · n el 
Nordmenn fortsetter å interessere seg for den and· 
re verdenskrigen. Hver bokhøst stiger bunken av 
norske bokutgivelser om denne dramatiske og om
stridte tida i nyere norsk historie. Ikke minst synes 
unge lesere å være opptatt av å fordype seg i små 
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og store hendelser fra krigens Norge. 
Nobelpris-vinneren Hermann 
Ikssc kalte drangen til åglemmc» 
for {(menneskenes mest voldsom
nw og menmgsløse lmng)). Han 
frvktel at det var tendensen til ~ 
b(')rtforklare og fortrenge den førs
LP verd(~nskrigs lidelser som gjor
de del llluiJg å utløse en ny krig 
b3rc dmyt t.jue år seinere. 

DPI. blir ikke like lell å glemme 
dl'Tl nndre verdenskrigen. Over 
hele kloden Cl' krigen blitt Lolket 
og ~ien forlalt gjennom historiske 
avhandlinger, rapporter. do ku
Ilwnt,lr-bøker, spillefilmer, TV
serier. 1'01ll<.lnCr, memtmrbøker 
osv. På norsk er over 90U bøker om 
krigen hlitt utgitt. Skal vi tIppe al 
tallet vII oversti~e lusen i løpet. av 
5U-{trsmarl{cringen for dell tyske 
invasjonen neste år? 

Ny generasjon . 
Kristian OUosen, som satt som 

Iwnsentras,Jonsleirfange i Tysk
land fra \942 Ul 1945, utgir i høst 
boka "Natt og låkø) '(anm~ldl i da
gens Bok('kstra). Han sier det. slik 
til Dagbladet: 

_ Jeg t.ror mye av interessen ror 
krigsbøker henger sammen med 
det generasjonsskiftet som Cl' 
skjedd. De aklive i dagens ~am
funn Ulh0l'cr Ilt'sten i sin helhet. 
etlerkngsgencrasjonen, Jeg tror 
de søker bak alt det glorifiserte 
m('diasloffet omkring krigen på 
film, TV og liknende. De ønsker å 
få k,iennsk<lp til realiteten bak alle 
klisjeene. De kan dessuten søke 
dl'nnc inrorm<.l!.;,ioncn uten den fø
lelsesmessige belastningen selve 
krigsgenerasjonen har hatt i for
hold til delle·sLoffet. 

Også uLe j Europa er interessen 
for cktmkt opplysning om krigen 
stor. J forbindelse med sin bok har 
Oltosen utarbeidd en nøyaktig 
fortegnelse over samtlige norske 
fanger i Natzwciler, leiren der de 

en av årets store dikt
samlinger ... og det sier iklæ 
så lite. Det sier at den som 
kiøoer denne diktsamlingen, 

re på 
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såkalte Nal'ht und 
skulle forsvinne i all sLlllhet under 
de mesL um.enncskcJigc fornedrel
ser. Dl'nne fortegnelsen blir Nor
ges bidrag Ul en europeisk databa-
se med oversikt over samtlige 
Nulzwcilcr-fanger. Databasen er 
blitllil på initiiiliv fnl den luxem
burgske juslis- og kulturminister 
Hoberl Krieps, og det norske bi
dragcL cr del førsle som er levert. 

Tysk TV-serie 
Nalzwcilcr er i dag et museum. 

som besøkes aven kvart million 
mennesker hvert år. Av disse cr 
halvparten skolebarn. Også i 
VcsVfyskland arbeides det nå for 
al unge mennesker skal bh bedre 
opp1yst om hva som foregikk un
der krigen. TV-stasjonen West
deutsche Hundfunkjobber fortida 
med en programserie som skal ta 
for seg forholdet mellom Tysk
land, Danmark og Norge under 
krigen. 

TV-serien skal sendes neste vår. 
o~ blir avsluttet 9. april - den da
gen tyskerne invaderte Norge. Del 
siste programmcl i serien er en 
rundbordskonferanse som ble tall 
opp på Akershus 23. og 24. august 
i tjor, der representanter for bådt' 
motst::mdsfolk, konsentrasjons
leirfanger, okkupanter og andre. 
grupper deltar. 

Slike tiltak er ct symptom på al 
krigen _ 50 år etter a1. dell ble star
tet - fortsetter å leve i europeisk 
bevissthet. Satsingen pa det nors
ke bokmarkedcl er et. annet.. 

_ Bølgen av krigsbøker st.artet i 

grunnen med del store 'verkel 
«Norge i krig" i 1984, sier univcrsi 
tetslektor Ole Kristian Grirnnes til 
Dagbladet. - Hver bokhøst kom
mer nye bøker. Jeg tror at nye gc 
ncrasjoner inleresserer seg for dCl 
dramatiske og spesielle i denne ti· 
da. De som underviser i historh 
både i videregående skole og p:. 
universll.etet opplever ogsa at den 
ne perioden fenger. Den er sa ru l ~ 
av kontraster, av helter og svikere 
av spennende fortellinger. Mal' 

" opplever ugså a,L de som har del· 
I;!II. m1skpl' fl gi sitt hidr8g. lblanl 

~b\\r sH.'{C mcmonrennyc mer enr 
enndnngsstoff. Kristian Ottosen: 

~l~~o~~~~ ~~r~~r cksempel også cl 
Forlagene satser på krigsbøker, 

blant unnet av den innlysende år
sak at slike bøker selger. 

- Jeg t.ror noe av interessen for 
denne perioden hos unge mennes
ker re~t. og slett skyldes behov for 
spenn lOg og drama i en tid som er 
understimulert på slike elemen
ter, ~ier~rcdal<sjonssjef Ole ·Jacob 
Bull I A~ehehoug Forlag. - Dagens 
gen.erasJon tror jeg leser 9m denne 
f2en?den nærmest som en slags 
j I kSJon. Det er grenser for hvor 
!angt.det ror eksempel cl' mulig il. 
l~entl~l::;ere seg med den avsindige 
v~rkclighet~n mange opplevde i 
dl~::;(, åra, slll< det for eksempel stlir 
sklldrci i Kristian Ottosens nye 
bok. ~eg tror dagens generasjon 
har sapass stOl' avstand til krjgen 
at den holder ut å lese om disse 
opplevelsene. Men iblant er det 
vQ.nskelig fl forholde seg til den; 
som H!lnc::t enn en gigantisk, sinns-

, SVelle fJks.)onsverden. _I De' .bøkene om krigen som ut
~omme~·. er bare toppen av et. is

f"j l'!':tg . fJell. l tillegg m~~Lar forlagene en. LlI"; hel r~cl manuskrIpter om krigen 
. s~?m !kke. er gode nok til utgivelse. 

1 il g:Jcngjeld venter man i åra som 
, . kommer spent pu verker som er 

urouer produksjon - blant annet. 
bl?graricr om den omstridte kri
mInalforfatteren, politirnannen og 
n?zlslpn Jonas Lie og den store 
blografien Hans Fredrik Dahl skri

. ver om Vidkun Quisling. 
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