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Erlan,d Asdahl (66)
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At mange landssvikdømte kanskje er blitt
misforstått og at denne Quisling muligens
var inne på noe, er jo synspunkter som
ikke lar seg fremsette ustraffet. Men slike
hensyn har aldri bekymret tidligere stortingsrepresentant Erland Asdahl nevneverdig. Når han mener å ha enten l) oppdaget en urett eller 2) gjort en glup oppfinnelse, blir han spontan av seg. Nå var
det altså det første som var tilfelle. Under
krigen gjorde han en uomtvistelig innsats
selv - på den riktige siden. Men like fullt
kan man jo ha «historieløse» (sitat fra
div. kommentatorer) meninger om landssvikoppgjøret.
Asdahl tilhører Senterpartiets grunnfjell, storbonde fra de brede bygder. På
slektsgården på Romerike vokste han opp
som - om man kan være så fri - en litt
upolert lillebror til Helge og Kristian, vel
kjent fra bankvesen og industri/politikk.
Idet Kristian gikk ut av Nes herredsstyre
som Høyre-representant rykket Erland
inn for Bondepartiet, som da nettopp var
blitt til Sp. Mer enn en gang har han gått
ute på jordene og fundert, og plutselig seIl
lure patenter på f.eks. en helt ny type potetopptagere. Noe av den samme spontaniteten tok han med seg inn på Stortinget,
efter å dunket ut den grønne sosialisten
Bjørn Unneberg ved 1971-nominasjonen.
Både daværende statsminister og andre
kunne risikere overraskende angrep fra
Asdahl. Og den gang som nå var han i
særdeleshet på vakt når han været urettmessig behandling av «den lille mann».
Hans angivelige oppfinnelse av/forslag
om rakettutskytningsutstyr til å montere
på traktorer har han selv dementert så
mange ganger at vi skalla det ligge. Men
foran valget i '81 gav han ihvertfall uttrykk for at veistellet nordpå trengte budsjettmidler langt bedre enn Akershus.
Hvilket føyet seg inn i rekken av frimodige ytringer som ikke ble omkostningsfrie.
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