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BØKER
Fridtjov D. Lødrup
Nygaarsvolds soldater
Cappelen

«Nygaardsvolds soldater»

r

HVERT ÅR kommer det
nye bøker om det korte felttoget i 1940, da den norske
hæren av frivillige blei nedkjempet av den tyske krigs:
maskinen i løpet av noen
uker i april og mai. Det hører til sjeldenhetene at de er
skrevet av vanlige frivillige. Som oftest er det offiserer eller politikere som
skriver ned sine krigsminner. Vanlige arbeidsfolk
gjør det nesten aldri. Dessverre.
Boka «Nygaarsvolds sol-

dater» er et unntak. Den er
skrevet av Fridtjov D. Lødrup, og handler om farens Fritjof H. Løderup sine opplevelser. Først litt om
innholdet i boka.
Fridjof H. Løderup var
frivillig i krigen, sjøl om
han så vidt jeg kan forstå av
boka ikke var noen vanlig
arbeider. Han blei avvist på
sitt mobiliseringssted, men
klarte å ta seg gjennom de
tyske linjene på jakt etter
norske styrker. Han kom
seg etterhvert til Fåvang
hvor han blei satt til å ordne
med sprengingssaker for
ødelegging av bruer, jernbaner osv. Det blei tre
intense uker, med motstand, forbannelse og oppgitthet. Motstar:id fra de

frivillige, som sloss med
idealisme, men uten mye
kunnskap om å krige. Forbannelse mott.eks. Administrasjonsrådet og bisk-op
Berggrav, som etablerte et
slags samarbeide med okkupanten bak de tyske linjene, og ellers bidro til å skape
forvirrig og mismot. Ellers
ruller Lødrup opp et kvart
århundres forsvarspolitikk
og klassemotsigelse som
bakgrunn for kampene. Det
ender til slutt i .Åndalsnes,
hvor Løderup stikker fra
kapitulasjonen istedet for å
la seg internere som krigsfange. Flukten mislyktes.
og forfatteren lar oss ane en
personlig tragedie etter at
det hele er slutt.
Noen velmente kritiske

merknader er nødvendig.
Intensjonene med boka er å
gi en «frivilligs» versjon, og
å gi et ærlig riss av hvordan
hans øyne oppfattet det som
skjedde. Jeg synes ikke forfatteren har lykkes godt
med det. Boka er ført i
«jeg»-form. Men «jeg» blir
tillagt en lang rekke vurderinge r og kunnskap i
boka som «jeg» umulig kunne ha hatt i 1940. Det er
snakk om kunnskap som
først er kommet fram
gjennom etterkrigsforskning, f.eks. om de indre
sikkerhetsforanstaltningene mot indre opprør. Enkelte personer i boka blir
tillagt meninger i samtaler
som det ikke virker sannsylig at de hadde i 1940. Når

det gjelder enkelte detaljer
tror jeg også boka hadde
tjent på en grundigere
gjennomgang før utgiv else.
Så sjøl om utgangspunktet til forfatteren er interessant nok, er ikke boka etter
mitt syn så vellykket. Men
det er Lødrups første bok.·
Den neste blir sikkert bedre. Forøvrig har han mye å
slekte på. H.P. Lødrup, onkel av bokas hovedperson
og redaktør i «Gudbrandsdalen
og Lillehammer
Tilskuer» i 19450, har skrevet en av de beste bøkene
om krigen i 1940 som i det
hele er skrevet: «Vinjesvingen» . Den handler om geriljakrigen i Telemark.
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