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On~dag 
9. august 1995 
Arbeiderbladet, 

NORSK I EDINBURGH 
TRE NORSKE forfattere vil delta på årets bokfestival i Edinburgh. 
De utvalgte er Karin Moe, Bertram Besigye og Rune Belsvik. Besi
gye skal lese dikt, Belsvik skal debattere hvordan man får ungdom 
til å lese, mens Moe skal opptre sammen med forfattere som Anc
hee Min og Al Kennedy. Det vil også bli presentert et fyldig utvalg 
av norske klassikere på festivalen, blant andre Knut Hamsun, 
Johan Borgen og Trujei Vesaas. (NTB) 
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Ase sier nei: Historikere 

Norges fremste krigshistorikere 
får ikke adgang til Riksarkivets 
personalopplysninger om lands
sviksaker - selv ikke opplysninger 
de tidligere har hatt tilgang til. Det 
endelige avslaget er stadfestet i 

. o 

et brev fra ,kulturminister ~se Kle-
veland til Cappelen forlag. 

DETrE ER EN påfallende avgjørelse fra et 
departement hvor sjefen ellers beskjeftiger 
seg meget med ytringsfrihet i andre land, 
sier Hans Fredrik Dahl. 

, Får støtte 
Anledningen for Dahls utbrudd !runne ikke 'hå vært 
bedre timet: I går lariserte Cappelen forlag sitt verk 
~2rs.~ krigsle~~o;;';, hv<;:,11 !(orske his.tori:ere har 
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Hans Fredrik Dahl gikk hardt ut mot statsråd Åse Kleveland på gårsdagens pressekonferanse. (Foto: Stein Marienborg) 
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Krigen fra Abwehr til Attende mai 
LEKSIKON 
NORSK KRIGSLEKSIKON 
Dahl, Hjeltnes, Sørensen, 
Nøkleby og Ringdal 
Cappelen 

DDDD~D 

Det er, som Hans Fre
drik Dahl understreket 

på gårsdagens pressekon
feranse, en ny generasjon 
historikere som står bak 
«Norsk krigsleksikon». 
Under ledelse av hovedre
daktør Dahl har redaksjo-

• nen ellers bestått av Guri 
Hjeltnes, Øystein Søren
sen, Berit Nøk1eby og Nils 
Johan Ringdal. Felles for 
dem alle er at de er for 
unge til selv åha opplevd 
krigen, at de distanserer 
seg fra den såkalte «Skod
vin-skolen» i norsk krigs
historie og at de alle har 
gitt ut bøker om krigen 
som . i større og mindre 
grad har provosert elever 
og lærere i den selvsamme 
Skodvin-skolen. 

De mest opphissede kri~ 
tikerne har brukt ord som 
«revisjonistel"» om Dahl
skolen. Det er en grov 
beskyldnin~, da man med 

._--------~--------

revisjonisme i forskningen 
rundt 2. verdenskrig gjer
ne henviser til de obskure, 
'og ofte nynazistiske miljøe
n~, som benekter at· Holo
caust og gasskamrene fant 
sted. 

Men Dahl-skolen har 
ved tidligere anledninger 
gjort det enkelt for sine 
motstandere, blant annet 
ved å gi hverandres bøker, 
teorier og forskningsresul
tater glimrende kritikker i 
pressen. Og ikke minst har 
Hans Fredrik Dahl vært 
flink til å markedsføre sin 
egen Quisling-forskning og 
dens resultater på en måte 
som har virket provoseren
de på mer konservative 
oppfatninger. . 

Så er det likevel bred
den i kildetilfanget, og net
topp det faktum at Dahl
skolen har angrepet okku
pasjonstiden fra nye sider 

. opp gjennom årene som 
gjør at ;<Norsk krigsleksi-

. kon» er blitt et imponeren
de interessant og lesverdig 
oppslagsverk, . antagelig 
det mest kompakt omfat
tende som er laget om kri- -
gen i' Norge: Fra Guri 
Hjeltnes' forskning rundt 
avisoppgjøret . via Øystein 

Sørensens kunnskap om 
nasjonalsosialismens 
mange og kompliserte og 
motsetningsfylte ideologis
ke retninger og til Nils' 
Johan Ringdals innsikt i 
kulturkampen under hake
korset. 

Det er klart det vil bli 
diskusjoner. Allerede 
under gårsdagens presse
konferanse oppsto'd det en 
små-amper meningsut
veksling om når (1.940 
eller 1'941) Peder Furubotn 
kan sies å ha blitt aktiv 
motstandsmann. Akkurat Norsk krigsleksikon: Det mest 
hvilke helter og hvilke svi- kompakt omfattende som er 
kere som har gjort seg for-' utgitt om krigen I Norge. 
tjent til plass. Definisjonen . . 
av Elverumsfullmakten- og 
dens betydning kan alltid 
diskuteres og burde ikke 
avisen Nationens rolle 
vært viet et eget avsnitt? 

For lærere, studenter og 
andre med generell inter
esse for krigen i Norge er 
imidlertid «Norsk krigslek
sikoll» en ren gavepakke 
av lett tiIgjenglig informa
sjon. Langt nyttigere enn 
åttebindsverket Norge i 
krig som visstnok har' satt 
salgsrekord i dette jubi
leumsåret. 

• ANDERS GIÆVER 

rant man alle rra \.xunnH.r -.n.JaJU:1n- 0,lil ... , •• 11&,.)"' W& .t" .. ",-

. fessor i statsvitenskap, Jens A Christophersen. . 
r hovedredaktør Dahl fikk god støtte fra sine 

IDe, .;daktører på oppslagsverket: 
-. Jeg har skrevet fire bøker om krigstiden. Der

som de nye retningslinjene fra departementet hadde 
vært praksis tidligere tviler jeg på om de kunne ha 
blitt til, sa Øystein Sørensen. 

Jeg har et brev fra Riksantikvaren liggende 
hjemme hvor jeg pålegges å søke på nytt om å bruke 
opplysninger jeg tidligere har hatt adgang til, fortal
te Nils Joh~ Ringdal. 

Tar ikke de menige 
Det var i fjor høst at Riksarkive~ vedtok å avslå søk
nader fra diverse historikere om innsyn i landssvik
saker under henvisning til personvernet. Forfatterne 
anket saken inn for Kulturdepartementet gjennom 
Cappelen forlag. 

Departementet på· sin side fikk nedsatt en 
ekspertgruppe, ledet av nå avdøde' professor Arvid 
Frihagen, som konkluderte med at « ... de foreliggen
de søknader ikke uten videre kan innvilges etter for
valtningslovens paragraf 13 ... » 
, - I prinsippet gjelder ikke dette bare personopp
lysninger og dommer, sier Dahl. - Norge hadde en 
av de mest omfattende landssvik-etterforskninger 
etter krigen og enorme mengder med 1Jlateriale gikk 

. inn i rettsaparatet. 

143 landssvikere 
- Det er også viktig å merke seg at femti tusen nord
menn ble dømt for landssvik etter krigen, sier Søren

sen. 
. - Av disse har vi skrevet om 
143, og da utelukkende personer 
som hadde fremtredende posi
sjoner i. okkupasjonsmakten. 
Ingen menige Nasjonal Sam~ 
ling-medlemmer eller front
kjempere blir hengt ut. 

Både Dahl og Sørensen 
understreket imidlertid at leksi
konet, som har tusen oppslags
ord hvorav halvparten er navn, 
ikke er blitt skadelidende, fordi 
det meste av informasjonen 
allerede var tilgj~ngelig gjen
nom annenhånds kilder. 

• ANDERS GIÆVER 
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