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Hele del norske nærings
liv arbeidet på tyske pre
misser under okkupasjo
nen. Det var ikke bare 
industrien som stille seg 
Ul Wehrmacht's disposi
sjon, alle gjorde sitt yt
terste for å bistå fienden. 
Og for helt å forstå hva 
som foregikk, og som 
festtalere i femti år etler
på har holdt skjult, må 
man ha klart for seg at 
det norske samfunn gjen
nomlevet krigstiden på to 

, hl!Jt forskjellige plan. 
\..(":" PER BANG 

P IIv~~tg~~\f.:j~~ sterkt "",rkert 
Ira lørste stund. 
på det andre pla-

_ , net kan det være 
1 '. vanskelig il se 
"--J grensene mellom norske og tyske 

interesser_ Det ene planet var det 
politisk-ideologiske hvor bare en 
Uten prosentdel sviktet, det andre 
planet var det økonomisk-indu
striell. hvor nesten ingen strakk 
til. 

Jan Didriksen, industriforbun
dets tidligere admini.lrerende di
rektør, var sannferdi~ til det pin
lige da han i 1987 skrev boken 
_Industrien under hakekorse!>. 
Ik.ke alle forbundets medlemmer 
var like glad for den usminkede 
sannheten, og ikke alle vil glede 
seg over al Didriksen nå glr enda 
lenger i sin omtale av det som 
skjedde. For bva var lrsaken til 
al den tyske krigsmaskinen som 
ankom til Norge med en fulll fer
diS liste over viktige norske pro· 
dukter så. raskt kunne begynne å 
h .. ste fruktene? 

Forlenget krigen? 
Da den radikale forfalleren 

Helge KrotI i 1946 skreven bok 
\. 'om .sjette kolonne>, hvor ban 

,~' - påsto al norsk industri var med Il 
forlenge krigen ved sine leveran
ser til TYSkland, ble det et skrik 
av fortørnelse. Krog provoserte 
hele den bombastiske folkebegei
stringen i et land som ennå var i 
seiersbakrus. Og Didriksen gir 

l ham langt på vei rell: 
'-- - l dag må vi i alle fall kon-

statere delte: Krogs påstand om 
al norsk bistand til Tyskland for
lengel krigen var ikke ganske 
Ilbesrunnel 

En viktig årsak til denne påfal
lende leverings- og samarbeidsvil
je lå allerede i kim i Administra
sjonsrådel Delte bastig etablerte 
råd av gode nordmenn hadde 
som egenpålagl oppgave il sikre 
at samrunnsmaskinerieb hjul 
gikk rundlog al man kunne bli 
kvilt Quisling. Prisen lor del siste 
var el brukbart lorhold til lysker
ne som konkretiserte seg i opp· 
reltelsen av Nemnda for Industri 
og Omsetning. Dermed var pre
missene lagllor el .normalt. lor
hold lil okkupanlene og lil en se
rie inntrengende advarsler mol -
sabotasje. Selv sil sent som i ok
lober 10-11 ble det >endt ul ilkg'" 
le paroler om al hjulene mJU. 
boldes igang, med den ord reile 
lilføyelsen al .del er da ikke lil å 
unngå al den produktive virk
somhel også. i større eller mindre 

. pA TYSKE PREMISSER: Nors. IliUlngslW øtWidøl P6 tysbfMS ;r.mJsu, undør oklcupasjOllØII, doku1Mlltlrør jan Didriks,", tidligm 
administrømu.l. dlrektør l InåusWotbundøl. j bok," dm/u:llriøll undør hølullorul». En øv 4rsak,,", til dett. var at man pil mang. hold, Norg. 
[ryktlt døl rødø Sovj., 1Mr 'lIll døt bntIUI Tyskkllld, _ ~ FolD: TH. OLSEN 

grad kommer okkupasjonsmak
ten til gode .• 

Og den kom laklisk ganske 
godl til gode. Tallene viser riktig
nok al produksjonen av de Oeste 
av de produktene som tyskerne 
hadde med seg på ønskelisten, 
sank sterkt under krigen. Pl den 
annen side. sier Didriksen, kan 
man anta ~l del vesenUige av 
denne pr()ljuksjonen ble ekspor
tert til Tyskland. Om el brudd i 
lev~ringene ved sabotasje i 1942 
eUer -43 ville medført el raskere 
lysk sammenbrudd lar seg neppe 
fastslå - kanskje man burde fått 
Hitlers rustningsminister Albert 
Sp.. .. r til Il vurdere dette, bemer
ker Didriksen. 

Lojalitetserklæring 
- Denne villi~hclcn til samar

lJdd ITlt'd fienden, kunne den ha 
noe å gjøre med del forhold al de 
første lyskerne som kom med 
sine krav fremsID som relativt si
viliserte mennesker? 

- Del kan ha vært av belyd
ning, ja. 

- lnduslriforbundel sto i en 
særslilling under lielekrigen, for
bundets ledelse avga en hell 
unøJvclldiK lujalilcLscrkJærin~ lil 
Quislings nære medarbeider Ha
gelin i oktober 1940 og senere 
var Induslriforbundel del enesle 
av de slore landssammenslutning
ene som ikke var med pil protes-

ten til Terhoven i mai -41. Hva 
\<Om del av? 

- De to dominerende persone
ne i forbundets ledelse, Lorenu 
Vast og Hans Horn, var lysk
vennlige. De var ikke orientert 
mol NS, men de var pragmatike
re som Ikke ønskel i blande seS 
opp i den politiske konfrontasjo
nen. De Innordnet ses under sys
temet og deL var grunnen til aL 
Industriforbundel ble stilende 
utenfor hlemmefronten hell til 
sommeren 1942 da Egil Offen
berg brel'!! og det Ulegaa inclu
SUiforb\!odet ble oppreltel 

fryktet Sovjet mer 
- Denne holdningen til Nazi

Tyskland er jo vanskelig å forstå 
i dag. Kom den aval de som ad
varte mol nazistene hell fra be
HYnneisen av 3O-Arene, ikke var 
hell spiselige i konservative kret
ser i Norge? 

- Det tror ieg abso!ull Jeg 
lror hele ulviklingen i SO-årene er 
mye av forklaringen til de grup
peringene vi flkk under krigen. Vi 
hadde to store slDrmakter , for
holde oss til, den røde og den 
brune. På mange hold i Norge 
hadde man vært tilbityelige lil Il 
holde se8 til den brune fordi man 
fryktel "e/l røde mer. OIl denne 
holdningen ble ytterlillere styrkei 
under fmskekrigen i 1939. 

- Dette bar med holdninaer l 

gjøre. Er holdningen i norsk næ
ringsliv sunnere i dag? Hvis del 
slwlle oppstil en liknende situa
sjon kan vi stole pil at man da 
ville si Mi til samarbeid med lien
den? 

- Uhyre vanskelig A svare pil, 
lier Jan Didriksen. - Men jeg vil 
lro ... ja jeg er ganske sikker på al 
opplevelsene fra krigen sitter så 
fast at vi neppe vil oppleve al 
noen stetter et diktalur. 

- Men vi er blill så. hislorielø
se tiltross for minsllyve bøker 
om krigen hvert år siden 1945. 
Os i dette tilfelle særlig din egen? 

- Jell ble spurt hvem jeg skrev 
den for, og jeg svarte al del var i 
alle Iall ikke for historikerne, 
men for nye Ilenerasjoner av in
dustriledere som er hell ignoran
te. Del var denne hell ulrolige 
uvitenheten på mange hold som 
gjorde at ieg skrev den. 

- Vi var svært slolte av det 
som ble uUørt av sabotasje under 
krigen, ikke minst del Grini-tem
po, den gå-langsoml·holdningen 
som pregel alllyskerarbeid, Er 
del også. en palriolisk illu'jon? 

- Jeg er skeptisk lil den på
standen. ja. Sclvfølgl'li& 'Ivtuk l~'
veransene fro .. krig"iklig lIur,k 
industri, del fremgår også av Lal
tene, men del kom mest av råva
remangel. Jeg har i alle lall ikke 
register! noen form for slik sabo
tasje fra industriledeIsens side. Og 

som vi vel advarte del illegale 
forbundel mol sabotasje så sent 
som bøsten 1944. nei samme 
gjorde parolene fra London. 

Og hvor raskl omstilte norsk 
næringsliv seg til å gå liendens 
ærend? Didriksen kan dokumen
tere at den førsle konferansen 
mellom nærin"~liv og fil!flde bnt 
sted 12. april. Dermed salt man i 
saksen, i selve bakekorsel. 

Selvforherlil!else 
og selvransakelse 

Lill pinlig å lrekke frem når 
del nasjonale selvskryt nå ,kal 
vårblomstrc for 50. gang. Oid
riksens egel ønske lor dagen er 
en forsoningens dialog mellom 
partene som en gang sID mol 
hverandre: 

- Det cr viktig al vi ikke bare 
fOl1seller vAr kolleklive selvlor
herligelse, men at de grunie mol
standere skal kunne tale sammen, 
Neste (lang vi markerer el rundl 
lalI for 9. april er alle borte som 
var med sisl. Derfor hilper jeg på 
en viss gmd av forståelse og selv 
ransakelse og al vi alle kan salll 
les i takknemlig hel over al Ililkr 
l;:lple og at vi sn'Hi skal k'L!"t.! 17 
mal. Sammeu. håper jL'~. 

Men forhilpenUig ulen hell :\ 
glemme hvordan cl stort ol{ ~()hd 
maskineri 101 hjulene rulk for 
fiendens sak. O 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 




