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Oslo den 25.11.45.
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Det var avdelingens .0nske
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innf%re en arbeidsbok i

analogi rc.ed tysk arbeidsinnsatsrett.
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ReichskoIT'JUissar oppstilt~

et s.rbeidskort g.itt i 1943.
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den grunnsetning at da redusBrte matvarebeholdninger i fsrste
t~lgode

revke skulle korame tungarbeiderne

og fremfor alt·de

erbeidere son ble satt inn i krigs- og livsviktig arbeid.
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grunnlag av disse bestemmelser skjedde utgivelsen·av matvarekorb

gjennom bedriftene oppdelt i ukBntlige avdelinger.
tiltsk var svdeling I!Ernrering og landbruk
syningsdepartementet snsvarlig.

tl

For dette

.,

resp. pa norsk side :f

Arbeidskontorene var bare

skjaltet inn for sä vidt som de traff

avgj~relsen

vedrsrende om'

firmsinnehaveren ved uberettiget bytte av arbeidsplass var

berettiget til a holde arbeidskortet tilbake.

Klt i alt ble

vedkomrr.'lende arbeidere, tilsammen ca. 300 000 gi tt betydelige
tilskudd sv nrerings- og nydelsesmidler.
ettersp~rsel

Under trykket av den forsterkede
s~ke

arbeidskraft mAtte man

e~ter

etter

nye metoder, for det krav som

de som trengte arbeidskraften hadde stillet for byggearet 1944
pa ca. 20 000 menn og 3 000 kvinner kunne ikke nas med de vanlif
erbeidsinnsatstiltak.

Av samtaler, og ogsä av tjenstlige konfe-
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minis ter Li 'PP es ted :2J:'",J?_~~9,~1~g-.fgr,-8E;tt~ . ~r.Q.rs..18g, meri s om
han flere ganger forsikret meg, var han kOl11.met til lT"eg med de-::te
f;;-slag ,etter Q,uis lingE .-iPl:l.t:r',g~§. Lippestad medde 1 te sa ogs f!
st.raks Q.uisling betenkelighetene. Denne var dog av den mening
at innkallingen i Frankrike ikke kunne benyttes som san~enliEnings-:
grunnlag for Norge, for ingen nordmann skulle settes irnutenfor
.1
sitt lands grenser, mensfranskmenlITene jo ble palagt forpliktelse
til ä reise til Tyskland. Han var sv den mening at man rolig
t
I
.
de tre
kunne g8 til innkalling av 70arsklassene 1921 til 23. NS's politiske motstendere i og utenfor landet ville jo s~ allikevel
benytte ethvert til tak a v regj eringen Quisling til 8. nyttiggjzre "
seg den politisk for seg selv. Dette matte man alt pa forhknd
'
vrere oppmerksom pa. Lippestsd bad meg om a formidle en konferanse:
hos Reichskommissar for pa Quislings vegne a fremlegge for __ denE:.~
forslaget om a innkalle de tre arganger for srerlige arbeidstiltak
i Norge. Reichskommissa~ og Q.uisling har vel snakket om det,
, ~-' erkJ..rette Lippestad avsluttende. Konferansen mellom HK og mint
. ~.~ippestaa, som jeg ogsa aeltok i enate til trosSE for mine
; ~~r,"Vbg ogsä Reichskomldssars sterke betenlieligheter allikevel med_
,
'dennes samtykke til a innkalle de tre nevnte arganger. Dermed
hadde Quisling fatt oppfyllt sitt gamle .0'nske, om enn i en annen 11"
~l
form enn han hadde fore satt seg. Hans fordring til Reichskorrrrnis- 'j
~l
,
sar var ustanselig pany a skape en norsk forsvarsmakt o~tte
Ti
denne inn i kamp pa frontene til hd~lp for Tyskland, eller i
det!l1ins~a avl.0'se de tropper som var satt ir~n i Norge med den
nydannede norske f,oDs~arsmakt og istedet a fa de tyske tropper
til fronten. ' Detee krav har Quisling ogsa foredradd for f.0'reren,
men det b le a ldri imztekommet. Reichskonmlissar b egrunnet 6gsa
.\,
\;;
sitt samtykke til innkallelsen av de tre arganger overfor ~
~
med (etter innho Idet) f.0'lgende ord :"Nä har .1 0 Quis ling den
;
ff beste mulighet, for ~. fors.0'ke om ,jeg eller han har rett i sp0rs1
~
{ malet om a skkpe en norsk forsvarsmakt. Quisling gav personlig
, de n.0'dvendi~e instruksjoner for innkallelsen. Saledes fikk jeg
f. eks. vite av minister Lippestad at minister Blehrhadde fatt
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fronten. Flertallet av de meldepliktige unndro seg inns8tsen ved
flukt fra bedriftene. BI.~. forlot ogsa arbeidere som slett ikke
var meldepliktige, sine arbeidsplasser. Herved braktes produk~onsydelsen ved de bedrifter som vi srer1ig beskyttet, i betydelig grad i fRre. Aksjenen ble derfor etter Reichskom~issars
be f 8.1 i ng s ta ns e t o'g-'-"i'kk~CO";~;-;""~~~;tv(,f'f~'~'tiig" ..-.. 'pK' g';u.;~""a=v·~d~·~ n e

b-;f~i-i~-g'-~v-R~i'~hskomm~r -'fant det' ~t'ed -en konferanse mellom

I '

'~,

n
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O
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RK oe; Quisling "Oa Skaugum 1 som jeg med ganske kort frist ble
innbudt til. Forilnen meg tok ogsa minister LiDPeshad. SS Oberführer Fehlis og den da~rende leder av SS insatsstaben SS Ober'! sturmbannführer Neumann deI
i konferansen • . Reichskormnis sar .
mottok minister"Oresidenten i garderoben og "Oa veientil m~te
'\'8Srelset sa RK til Q,uisling etter innholdet, slik at RK's tyske
f~lge tydelig kunne forsta det:
"Herr ministerpresident, na har
de bare innkalt til fred~lig arbeidsinnsats i Norge og f~tt et
sa beklagelsesverdig resultat, hvorledes skulle egentligdette
resultat ha sett ut hvis ae hadde sendt de tre arsklasser en
innkallelsesordre til forsvarsmakten? n Q.uisling svarte intet "08..
dette, men gjorde smilende enavvergende handbevegelse. I denne
konferanse skjendte Quisling pa sitt ordens"Ooliti og enkelte
ministre, f.eks. L i e og B 1 eh r . Av det han anf~rte
fremgikkdet ganske klart at han ville skille seg av med be~
ministre. RK og Fehlis fremhevet det riktige i det han hadde
anf~rt! bare var disse bebreidelser alt for-lenge siden blitt
gjort fra tysk side, nernlig fra SS ObergruppenführerRedies oß.
SS Oberführer Fehlis uten at man"Oa norkksideoverhode tok notis
sv dette. RK holdtikke en avl~sning av minister L i e for
riktig i ~yeblikket, i ledelsen avoDdenspolitiet kunne der skje
en forsndring, det skjedde da ogsa. Mot en forandring i forsyningsdepartementet hadde RK ingep betenkeligheter, han fremhevet
bare at man ikke beh~v'de' a snakke om det idag. (SBvidt jeg
husker, hadde det alt i lang, tid foregB.tt forhandlinger om en
av10 s ning av minister Blehr). Plutselig foreslo Quisling ganske
utenfor 'sammenhenge~ innsette enriksfullmektig i Norge, ~
lignende mB,te som i Tysklsnd. Etterat· RK, Neumann og je,g hadde
talt mot det.te, foreslo Quisling i nrervrer av minister Lippestad
fylkesf~rer
A s·t r u P' fra Bergen~ Det'var for oss en meget
pinlig situasjon, men fremfor alt for minister Lippestad. Han
erklrerte ogsa senere overfor meg at han ikke hadde hatt noen
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ane:"se om ternaet for koni'eransen, sa han var sora falt ued fra
skyebe over sin minssterpresidents forslag.
fremgangsmate ble

sp~rsmalet

Ved RK's behendige

enna en gang gjenstand for

;

dr~ftelse~

Men for meg stod det alt dengang fast at man bare ville bli
klar over om minister Lippestad skulle avskjediges straks eller
senere.

Ettera t Q,uisl ing og Lippestad hadde forla tt RK! s bo lig,

s a RK ettel' innho ldet ' ti I Fehlis og meg:

flJ eg har pa forhand

sett resultatet

ko~e,

fett ved dette f

tar j eg med PEt kj0'pet, fordi Quislings gamle

men selv det slag som min prestige har

staende krav derved er blitt endelig begravet." .Personlig
var jeg av den IDverbevisning at f0'reren ville oppfylle Quislings
l{rav, men at RK ma ha fraradet det ganske energisk, slikat RK
det~0'yeblikk

srerlig gledet seg til

da han kunne avgi

O

g8ns~e

rapport til f0'reren om Quislings elendige resultat i arbeidsinnsatssp0rsmalet.

Disse tanker dr0'ftet jeg pa veien hjem med

Fehlis som absolut var avmin mening.

Som alt nevnt dremet de fastsatte senere konferanser seg
;

om minister Lippestads hode.

W

De herrer som deltok fra Reichs:f

SN

kornrr,isariatets sids gikk inn for Lippestad, slik at Astrup,
',,,_ r

'{

skulle arbeide som riksfullmektigunder Lippestad, riktignok med
sreroppdrag fra ministerpresidenten til samtlige ministre.

Minis-i

ter LiPpettad gav overfor meg :mH:gE:t i sin tid meget ofte uttrykk

for tanker om

I
:1

~

Men man talte ham stadig senere b~

a tre tilbake.
.

~I

fra dette, ... fordi
Reichskornmissar
absolutt
haddeuttalt sin
tillit ;'
.......
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_t_~±._'_1},~m. OK 9.essuten ikke ville ga med pa et eksperiment med ~

m nJ;st·er':.
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Astrup.1 Astrup fikk i disse·konferanser arbeidsretningslinjer

'. - .

SO:(l1

som han skulle arbeide etter o

Men hans stilling var fra begynnel-

sen av pa grunn av ministerpresident Quilsings ulykkelige henvis-

ningsordre aldri blitt riktig av betydning
arbeidsinnsatssp0rs mal.

Jeg hadde sett Astrup flyktig 2 ... 3 ganger

og eng8ng talt med ham.i Bergen.
telsen en stor byrde, for jeg

f'

departementssjefer.
rl

som fullmektig for

Og nar

For meg personlig var innset-

m~tte

na hakonferanser med to

deare5Y~~~t~~ pa et S8 ~intlig

og upopulrert ,arbeidsomrade som na arbeids innsa tsen engang var,
ikke arbeidet i beste forstaelse, kunne der eventuellt opptre

-r

enna st0'rre uroligheter.

Resultatet
ville _da
igjen
ha vrert mindre
......
_
••
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~
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et~r

sine instruksjoner.

selvf~lgelig

Det var

lyktes ham med

minister Lippestads fulleste underst0'ttelse igjen a skape ro i
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bedriftene.

Det ble heller ikke grepet til noen straffetiltak

mot a!'beidsflyktninger slik at-en stor deI av de som var flyktet
og tilh0'rte de tre nevnte srsklasser etter en viss tid igjen t
_

tr&äte iun i sine gamle bedrifter.

r

,
Kort tid deretter ble der pa grunn av det· anstrengte
rastofflagre i Tyskland grepet til sparetil tak, f' .eks. prOdUksjOns~;
forbud for vdisse arbeider og produkter i
sv RK satt i kraft ogsa i Norge.
og

I

ogs~

Derved ble

s~rt

I'
!I

disse ble
mange

i

bygge~

forskjellige andre arbeider innstillet.

Etter tingenes stilling kunne man ennog innen en overskuelig
fremtid regne med arbeidslßshet for enkelte norske arbeidskategorier.

Hverken Reichskomrnissariat eller Quislingsregjermngen hadde

interesse for dette.

Det gjaldt üerfor sa tidlig som mulig a

O

I

?-arbeider, og

Tyskland~

gripe til forebyggende forholdsregler.
med energi og godt resultat.

Herfor gikk Astrup inn

Det ble anordnet

hugst~

kultiveringsarbeider for tilfelle av arbeidslßshet.

skogs- og
Videre gav

h2n s83rlige bes1iyttelsesbestemmelser ved oppsiing av over 5
personer og stensning av bedrifter.

Det kom dog ikke som man

SN

i allminnelighet ~adde fryktet til arbeids 10'shet vinteren 1944/45.'

Selv den evakuerte befolkning fra Finnmark b 1 e i. ti 11 e gg , ti 1 ' d e iII

0'vrige beskjeftiget i land- pg skogbruket.
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