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, KLASSEKAMPEN

ig en s læ rd om
sånne ufattelige grusomhete r
bli gjort av ganske allminnelige mennesker i Europas «kulturnasjon»? De forferdelige erfaringene etterpå: Å oppleve å
stå som vitne i tysk rettsak mot
forbryterne og å bli kalt løgner. Kanskje hadde det ikke skjedd?

BØKER
Arne Brun Lie:
Seilas gjennom natt og
tåke
Forord av Erik Bye.
Aschehoug
rne Brun Lie
var en ung gutt
på 18 år som
ble trukket inn
i motstandsarbeidet i 1944.
Han ble tatt,
men unngikk å bli henrettet
sammen med sine kamerater.
Istedet ble han sendt til Tyskland, og fikk oppleve Natzweiler, Dachau, Dautmergen . Han
overlevde.· såvidt.
«Seilas gjennom natt og
tåke» heter boka til Lie som
kommer i disse dager. Lie er
ikke så opptatt av å skildre det
motstandsa rbeidet han ble
trukket med i som gymnasiast.
Kanskje var det ikke så store
ting han utforte, og jeg har
ikke tatt meg tid til å gå nærmere inn på det. Det er ikke det
som er det viktige.Blodig alvor
Han gir korte skisser om oppvekst på Oslo vestkant, gymnasmiljo, gutteliv på Vestkanttorget i 30-åra, turer i Nordmarka. Det er et beslq1 ttet og trygt
liv, fjernt fra noden på Oslos
østside. Så kommer krigen.
Guttenes skrekkbland ede leik.
konflikter med nazilærer på
skolen sklir over i motstandsarbeid. Plutselig er det alvor. Ar' restasjon. Akershus, Victoria
Terasse.

A

Kampe n om
historia

Arne Lie bor sammen med
familien i Ipswich, Massachusetts. 18 år gammel ble ha11
revet med i krigen og ble sendt
til tilintetgjorelsesleiren
Natzweiler. Forst 11å har han
orket å fortelle historien.
Etter å ha bli banket gul og
blå og etter et kort opphold på
Grini bærer det til Vernichtungslager Natzweiler, som
fange i «Nacht und Nebel». Kristian Ottosen har tidligere
skrevet om sine opplevelser i
dette forferdelige stedet i Elsass, hvor kremasjons pipa glodet i nattmorket og unge franske motstandsk vinner fikk sine
giftspryter.

Utslett else
Systemet i Vernichtung slager
var annerledes enn i Konzentrationslager. Om Sachsenhausen og Ravensbruc k var forferdelige steder, så var Natzweiler

det rene helvete. Her var formålet utslettelsen av fangene
åpent uttalt Skolegutten Arne
Lie fikk oppleve på kroppen en
tilværelse som ikke kunne ha
vært fjernere fra Vestskanttorget. Han fikk også oppleve
dodsmarsje n vekk fra Natzweiler under trusselen om den allierte framrykkin gen i vest, og
ble sendt til Dachau og Daut-

mergen, og så til Dachau igjen.
Så ble han reddet i siste liten av
de svenske bussene våren
1945.
Det er en gammel Arne Lie
som skriver. Han er vellykket,
gift med en altfor ung kone og
har to deilige unger. Men alt er
ikke så bra likevel. Hva med
vennene som ble myrdet, hvem
husker dem? Hvordan kunne

Jeg vet ikke om Arne Lie følger
med i hva de nye «revisjonistene» skriver i Frankrike, USA
og Vest-Tyskland for tida. Men
det bør ikke forbause noen at
det idag er en rekke mennesker rundt i verden, også historikere, som jobber på heltid for
å bevise at vernichtung slagersystemet ikke fantes - at alt
sammen bare var alliert propaganda. At Anne Frank aldri har
eksistert, på tross av at Simon
Wiesenthal faktisk for mange
år siden har funnet mannen
som arresterte henne. Det skjedde i Norge også.
Norsk politi arresterte jødene for tyskerne. I ordenede former. Bare et tjuetall kom fra
det med livet. Derfor er Arne
Brun Lies bok en viktig bok for
oss. Den viser oss hvor overflatisk og falsk vårt krigsbilde er,
og hvor viktig det er å folge
med i debatten om krigen. Ikke
som en intellektuell lek, men
fordi vi lærer hvordan drivkreftene i samfunnet former menneskene.
LARS BORGERSRUD

