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Jakob Sørensen: «For
Danmarks ære. Dan-
skere i allieret krigs-
tjeneste 1939-45»
333 sider, 299 kroner,
Informations Forlag

Danmark og Norge
ble okkupert av Tysk-
land på samme dag,

men «besættelsen» i Dan-
mark og okkupasjonen i
Norge forløp vidt forskjellig.

Det samme gjaldt innsatsen på
utefronten. Denne interessante bo-
ken av Jakob Sørensen, «For
Danmarks ære», forteller den
ukjente historien om de om lag
1000 danske menn og kvinner som
frivillig meldte seg til alliert tjeneste.

Den danske historikeren Christi-
an Tortzen dokumenterte behørig
de danske sjøfolkenes innsats på
krigshavene. Men denne historien
handler om en annen gruppe, om
dem som selv meldte seg og hav-
net i krigstjeneste ute i hær, flåte
eller flyvåpen. 

Det ble etablert en eksilorgani-
sasjon, Det Danske Råd, i London
i september 1940, med ambisjon
om å rekruttere dansker til alliert
innsats, uten å lykkes med å re-
kruttere mange. De 1000 menn og
kvinner som faktisk kom, havnet
på en rekke fronter, ble ganske ale-
ne og ensomme i sine uniformer;
de hadde ikke landsmenn rundt
seg.

Danskene hadde ikke, som
nordmennene som strømmet til al-
liert innsats, noen eksilregjering og
et apparat i Storbritannia som kun-
ne støtte dem økonomisk. Motiva-
sjonen drøftes – det handlet nok
om patriotisme, men også om at-
skillig eventyrlyst. Selv om de frivil-
lige satte sitt liv i fare, ble denne
allierte innsatsen i etterkrigsårene
nesten glemt.

Historikeren Jakob Sørensen
arbeider i dag ved Frihedsmuseet i
København, og boken er en bear-
beidet versjon av hans doktorav-
handling med en solid dokumenta-
sjon. Boken er nok tenkt å balan-
sere fremstillingen av kollabora-
sjon og samarbeidspolitikken i det
okkuperte Danmark. Uansett er
historien verdt å vite om.

GURI HJELTNES

Den svenske forfatteren og blomster-
fluesamleren Fredrik Sjöberg forlot
som ung mann jobben som rekvisitør
på Dramaten og bosatte seg på øya
Runmarö i Stockholms skjærgård. I til-
legg til å arbeide som oversetter og
kritiker begynte han å samle på bloms-
terfluer. Bare i Sverige finnes det minst
4424 registrerte fluearter, av disse er
368 blomsterfluer. Arten kjennetegnes
ved at de ofte etterligner utseendet til
veps og bier.

Sjöberg har ved hjelp av håv og en
Malaise-felle på syv år klart å fange
202 arter, alle på den vesle øya i skjær-
gården. Nettopp Malaise-fellen danner
en sentral bihistorie i denne selvbio-
grafiske teksten. René Malaise var en
legendarisk svensk eventyrer og in-
sektforsker som var svært berømt på
1930-tallet etter sine ekspedisjoner til
Det fjerne østen. I dag er navnet hans
først og fremst knyttet til fellen han
oppfant og som er sentral i alle ento-
mologer og fluesamleres liv.

Det som løfter denne boken til noe
mer enn en tørr innføring i fluefangst,
er Sjöbergs glitrende penn, hans evne
til å se det store i det lille, fremført som
en lidenskapelig hyllest til det å samle
på noe. Litterært er dette på høyde
med de beste romanforfattere, med
gode språklige bilder og fine naturob-
servasjoner. 

Forfatteren skriver med humor og
klokhet om livsvalg, egenrådige men-
nesker og om å elske øyer. Slutten på
boken er spennende som en thriller,
idet forfatteren blir dratt inn i Malaises
siste store lidenskap som kunstsamler.
En perfekt bok i å lese i sommer, enten
du ligger i en eng med fluer eller ikke.

GABRIEL MICHAEL 
VOSGRAFF MORO

Perle om å fange fluer

PERFEKT OM FLUER: Litterært er Fredrik Sjobergs roman om å samle på fluer på høyde
med de beste romanforfattere, mener VGs anmelder. Foto: SCANPIX

Fredrik Sjöberg:
«Fluefellen»
Oversatt av Erik Ringen
182 sider
Kr. 299,-
Spartacus

Hvem hadde
trodd at en av
årets beste bøker skul-
le handle om å samle
på blomsterfluer?

Gripende midtlivsdrama
Karin Alvtegen: «En 
sannsynlig historie»
Oversatt av Bodil Engen
271 sider
Kr. 349,-
Cappelen Damm

Karin Alvtegen greier å skape
en ganske så spesiell nærhet
til menneskene hun skildrer,

derfor blir romanen en rørende lese-
opplevelse. Men selve historien har
man hørt og lest litt for mange gan-
ger før.

Voksen kvinne med mann og tenår-
ingsdatter forlater byen for å starte ho-
tell i barndommens landskap. Mann
finner en annen, både økonomi, hjerte
og livsmot går i knas. Men så banker
en mystisk fremmed på døren, og en
rekke dramatiske vendinger inntreffer i
alles liv.

Mot en bakgrunn av nøye utpensle-

de bipersoner følges møtene mellom
Helena og den fremmede mannen
som brått tilbyr sin hjelp. På hver sin
måte har de kjørt livet sitt helt ut på
kanten av et stup, og på hver sin måte
greier de å sette nytt mot i den andre.
De innser at det må en indre forandring
til, heller enn en ytre, hvis tilværelsen

skal bli mindre uutholdelig.
Mange livsnære situasjoner og sce-

ner driver handlingen fremover, men
Alvtegens høystemte refleksjoner er
også leseverdige. Når alt fra kvante-
mekanikk til Clapton/Harrisons bort-
komne gitar skal integreres i handlin-
gen, krever det et effektivt fortellergrep,
noe Alvtegen mestrer. 

Til tider kan dialogene lide litt, de blir
for litterære og tynget av all den infor-
masjonen de må bære. Mot slutten blir
teksten svulstigere, men da er den vel-
villige leser massert myk nok til å godta
litt for søte og enkle løsninger.

MAY GRETHE LERUM

Mursteinsbøker fra annen
verdenskrig er det etter hvert
blitt mange av. James Hol-

lands siste er intet unntak.
Den britiske historikeren James Hol-

land er meget produktiv. Ja, Pantagru-
el forlag kommer med enda en bok av
ham til høsten. Ved siden av å skrive
krigsbøker, har Holland laget store
fjernsynsserier for BBC. Battle of Bri-
tain er omtalt av mange, fordi dette sla-
get var så viktig for verdenskrigens ut-
fall. Og i Hollands versjon, «Slaget om
Storbritannia», spares det ikke på de-
taljer. Her er mange gode kart, plansjer
og oversikter ved siden av 48 kapitler,
mange av dem meget detaljerte, noe

Holland er god på. Fortjenstfullt er Hol-
lands ambisiøse kildemessige anslag:
Han beskriver slaget både fra britisk og
tysk side. Han har overgripende per-
spektiver på dette strategisk viktige
slaget, men makter samtidig å følge
enkeltmennesker. Leseren blir «tatt
med» på tokt med både britiske og tys-
ke flygere og følger både offiserer og
politikere på begge sider. 

Teksten kan fortone seg noe ordrik og
krevende når en stor historie skal for-
midles gjennom enkeltmennesker, dia-
loger, side om side med den nødvendi-
ge fremdriften i krigsforløpet. Samtidig
er det bokens bredde i kilder, muntlige
og skriftlige, som er dens styrke.

Etter tyskernes offensive blitsangrep
våren 1940 og Frankrikes overrasken-
de fall i juni 1940, var Storbritannia ale-
ne igjen. Tyskland fremsto suverent,
flyangrepene var massive, var det mu-
lig for Storbritannia å holde stand over-
for Hitler? Det var et meget kritisk halv-
år, energisk skildret. Holland er en dyk-
tig formidler som både leg og lærd kan
ha glede av.

GURI HJELTNES

Et kritisk halvår James Holland: «Slaget
om Storbritannia. Fem
måneder som forandret
historien mai–oktober
1940»
Oversatt av Svein 
Svarverud, 783 sider, 
339 kroner, Pantagruel

Dansker i alliert
uniform


