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Krigsbiblioteket

KRIG
Max Manus: «Det vil helst
gå godt». Oluf Reed Olsen:
«Vi kommer igjen». David
Howarth: «N i liv». Nr.1, 2 og
3 i serien
KRIGSBIBLIOTEKET
Alle bøker kr .39. ·
Hilt og Hansteen

I

rimelig tid før Jul har
«Hut og Hansteen» sendt
ut på bokmarkedet en ny
krigsserie, med navnet
«Krigsbiblioteket». De tre
første bøkene er klassikerne «Det vil helst gå godt» av
Max Manus, «Ni liv» av David Howarth, og «Vi
kommer igjen» av Oluf Reed Olsen. Samtlige billigbøker i pocket-utgave. Det
dreier seg altså denne gangen om kjente og kjære
bøker, som annenhver nors-

ke over 30 år har lest.
«Det vil helst gå godt» er
den første av Max Manus sine to bøker om Kompani
Linge-gruppa «Oslo-gjengen»
sabotasje-virksomhet. Det er en drivende
spennende bok, og egner
seg utme rket som gave til
mimre-onkel (som har
glemt den), og til familiens
tenåringer ( som ikke har
lest den). «Ni liv» av David
Howarth handler om Jan
Baalsruds flukt fra Finnmarks-kysten til Sverige i
1943. Baalsrud fikk voldsom
berømmelse etter denne boka. Seinere har det kommet
ganske sterk kritikk fra de
lokalsamfunnene i Finnmark som hjalp han. Ikke
mot Baalsrud sjøl, m en m ot
Howarths framstilling, som
ikke setter bare vennlig lys
på de som hjelp ( eller skulle
ha hjulpet han under fluk-

ten ). «Vi kommer igjen» av
Oluf Reed Olsen, forteller
historien om Bærums-gutten som utførte den første
planlagte sabotasjeaksjonen mot tyskernes invasjon
i april 1940. Og seinere om
nye aksjoner, flukt til England, og ny virksomhet som
krigsflyver.
Denne boka var den første som (ufrivillig, tror jeg)
ga bevis på at engelsk Secret Service var aktivt inne i
bildet før, under, og etter 9.
april 1940. Olsen forteller at
han fikk oppdraget om å
sprenge Lysaker-brua for å
hindre tyskernes innmarsj
fra Fornebu, av en engelsk
offiser. Seinere forsking
har vist at britene hadde
plassert agenter i mange
norske byer, for å forberede
sine egne invasjonsplaner.
Forøvrig fikk Lysaker- attentatet vidtrekkende føl-

ger. Tyskerne brukte det
som påskudd til å opprette
«Administrasjonsrådet», et
forsøk på å lage en motregjering av nordmenn, for
å holde ro og orden l de
tysk-okkuperte områdene.
Administrasjonsrådet
skapte mange vanskeligheter for de som ville sloss mot
tyskerne. Men det er en annen historie.
Disse tre første bindene
er gode bøker. Men de hører
ikke til de som stiller spørsmål ved den offisielle versjonen. Hvis «Hut og
Hansteen» bare skal formidle denne krigstradisjonen, vil leserne Ikke få
tilgang på den moderne
oppfatningen av okkupasjonen. Det vil jo være synd.
Hvis forlaget trenger forslag på titler, stiller jeg meg
gjerne til disposisjon.
LARS BORGERSRUD

