
Ueteranene må fortelle

0PPLtVDt VIRKEtICHIT[il: Pe] Hauglid (t.v.) menerfonellinger iom kiigeveteran lvan Vanje (92) kommer med
eJ svært viktige for ettertiden.

Per Hauglid menel at
krigsveteraner som
lvan Vanjes fortelling-
erfra de reelle kamper
erkommetforlite
fram i lyset og at det
kun har vært histori-
kernes og forfatteres
lekegrind.
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Derforsynes han seminarct sist helg
på Grutangsfjell€t Hotell i regi av
Troms Historielag var et flott tiltak.
Oddmund Joakimsen dro opp hoved-
hekkene til interessante tre timer og
satte spesielt fokus på Tromsbataljo-
nene, da han foredro fra sin bok <Nar-
vik 1946.

I den kommer det fram historier
og fakta som har stor appell i Yårt
område som ligger midt i området
for krigens kanphandlinger.

Per Hauglid forteller at mange fra
bygda hans i Salangen var med på
felttoget i Nawik. Men når det kom til
spørsmål om hvordan det hadde vært,
var munnen lukket.

- Man kunne spøre de hvordan de
hadde kjempet, hvordan de hadde hatt
det, men fikk ikke et ord ut av dem,
forteller Hauglid som i ettertid har
gått og lurt på hva det kommer av.

- Kommer det av at de måtte leve
fem år sammen med tyskeme, eller
kommer det av at det var de grusom-
hetene som de var med på som de ikke
ville fortelle? undrer han.

- Jeg tror at skal Yi bevare for
ettertida så må flere som Ivan Van-
je (92) fra Narvik fortelle sine his'
torier, sier Hauglid,

- I dag harjeg også egentlig fått
greie på hvordan soldatene hadde det
under felttoget i 1940, og også slike
fortellinger som Vanje kommer med
er blitt brakt for lite fram i lyset.

- Som regel er det historikere, for-
fatterc og Forsvaret som forteller oss
hvordan det har vært. Men personer
som Vanje er det virkelig verdt å høre
på, hevder Hauglid som mener at da
får man fgrst vite virkeligheten.


