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~ Dag Skogheim: 
Fiender og mennesker. 
Krig over Sør-Helgeland. 
Brønnysund bokhandel 
1990. 

løpet av 3. mai 1940 kapi-

1 tulerte over 4000 norske 
soldater i Steinkjer-områ
det. Da hadde omtrent 

dobbelt så mange franske og 
britiske soldater blitt trukket 
ut. Mot seg hadde de omlag 
750 tyske soldater. Denne store 
allier te styrken hadde gitt seg 
uten å ha vært i større kamp
handlinger. Umiddelbart etter
på dro den tyske styrken i il
marsj nordover i retning 
Grong. Mål: å unnsette den 
hardt trengte tyske styrken i 
Narvik. 

Dette er bakgrunnen for 
Dag Skogheims s iste bok «Fi
ender og mennesker. Krig over 
Sør-Helgeland» utgitt av Brøn
nøysund Bokhandel. Mens tys
kerne marsjerte nordover og 
feide tilside de små styrkene 
som forsøkte å bremse dem 
langs riksveien fra Grong til 
Fauske, blei kysten av Sør-Hel
geland liggende ubesatt. Uten 
myndigheter og generaler or
ganiserte området seg som 
best det kunne. Vaktvern blei 
satt opp etter skytterlagsmo
dellen. Sivile båter blei utstyrt 
som vaktskip, og tok opp kam
pen der de kunne. Etteret-

ningssamband og meldetjenes
te til nord blei organisert. Slik 
for tsatte det helt til de allierte 
hadde trukket seg ut av Nord
Norge og de norske styrkene 
der hadde kapitulert den 7.juni. 

Dag Skogheim er en kritiske 
kjenner av okkupasjonshistori
en, og han gjør seg mange tan
ker om hva som kan være 
grunnen til at det lille samfun
net på Sør-Helgeland kunne 
møte krigen med å mobilisere 
sine små ressurser til krig, 
mens landrts øvrige krigsmakt 
i svært mange tilfeller først og 
fremst var ute etter en grunn 
til å gi seg. 

Skogheim har som tidligere 
skaffet nye kilder, særlig fra 
aktørene på tysk side. Boka er 
r ikt utstyrt med fotografier, 
blant annet britiske og tyske 
som ikke har vært offentlig
gjort før. Skogheim har særlig 
konsentrert seg om aksjonene 
til vaktvernet i Vik og Velfjord, 
om meldetjenesten fra vakthyt
ta på Sundsfjellet, og om sen
kingen av DIS Albion 19. mai 
1940. Siste del av boka behand
ler den britiske senkingen av 
den tyske ubåten U 1060 uten
for Torghatten i oktober 1944, 
med et stort antall døde og så
rede til følge. 

Dag Skogheim er aldri like
gyldig. Han vinkler det drama
tiske stoffet ut fra vanlige men
neskers hverdag og oppfat-
ninger. 
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