
Nytt lys på «krigs-LO» 
- Det er viktig å få en nyansert oppfatning av 
det som skjedde under krigen, også i fagbevegel
sen. Det illegale faglige arbeidet er kjent, men vi 
vet lite om den normale virksomheten som tross 
alt fortsatte, sier historikeren Tore Pryser. 

dCI"bevegelHens forhold til Na
HJonal Snml1ng linder krigen. 
Ban Cl' slAtt av hvor normalt 
all gIkk for seg I fagbevegel
sen til tross (or okkupasjonen 
og forsøkene på li nazifisere 
LO og fagforbundene. 

Internt oppgjør 

så J{ou<, al"l)cld:wllltår sm 
mulig. l den grad det kan 1\
vises noen ideologisk begm
neise for dette arbeidcl, sy:::s 
den å peke mot syndikas
men. 

En rekke reformer ble gjl
nom{nrt, blant annet kolleU.v 
ulykkesforsikring og bare
trygd. Og I trAd mod vedk 
på LO-kongrcs!icm i 1923 ble-n 
reltke fng-forbund s:tt 
sammen Ul illduBLrl{orhunc 

TRYGYE MONSI~N 

Pryscr påviser l hoken uArbcl
dcrbcvcgclscn og NaHJonal 
Samling", utgitt pA Tiden 
Norsk (i"orlag. nl arbeiderbe
vegelsen var betydelig repre
sentert I den venstrcrclnlngcn 
som tross alt fantes Innenfor 
Nasjonal Samling I krlgsåre' 
ne. Pryscr trekker blant annet 
(rem al 25 ordførere eller va· 
raordførere - eller cn. 10 pro-

:,~~:r:vi ~1~~8 A~t~1;~~~iÅ~~: 
bok frn 1942 Cort:mtl var ordfø
rere midt under krigen. 

Ifølge en rapport fra Hjem· 
mefronten l 1943 Ul slalsmi-

nisler Johan Nygnnrdavold 
hadde !-Ieits nv 11\ AI),-ordførcrc 
I Akcr!lhu!J meldt BCg Inn I NS. 
l";t Iøynefallende trekk over 
rekrutteringen Ul NS irn Ar
beiderpartiet vllr al ncrc opp
rinnelig vor ::lkolefolk. 

Dc Clc::lle hlslorlkere har hit
Ul konscntrert arbeidelom 
den såkaltc :F'agopposlsjoncn 
av 1940, hvor Håkon Meyer 
var drn sentrale person. Efter 
krigen ble Meyer dømt Ul U 
Ars fengsel. I denne krctscn 
utviklet det seg en holdning 
om at fagbevegelsen tross 
krig og okkupasjon måtte dri
ve sitt arbeide videre. 

~ Il'agbevegelsen tok et in
ternt oppgjnr med dem som 
s/lmnrbeldcl med NS og tys
kerne, men del Ber ut til nt de 
IIlke har vlcrt IIkc Interc.!lsclot l 
å ofCentliggjørc alt det som 
skj('ddc under Ilrigcn. MIIJlgC 
av LO-forbundene ble drevet 
nesten normalt, og la seg opp 
formuer, forteller Pryser. Han 
trekker blant rumet frem 
Norsk Kommuneforbund, som 
anskaffet seg Roald Amund
sens gate 6 under krigen som 
ble en gullkantet Investering 
(or LO-forblU1dcl. 

Mye gjenstår 
Ideen Ul å !ikdve boken tk 

'rorc Pryser l forblndel8e ltd 
skrivlng('o av lJind 4 nv ArB
der bevegelsens historie III 

årene 1935-1946 i 1988. - ne 
er skrevet om fngbevegcls'ls 
hlslorie under krigen. Strt 
selt har folll Ialt være å skrIe 
om deL "norrmtle!l, men bte 
omLalL det ill('gale, sier ly~ 
ser, som understreker at l!t 
gjenstår mange Interessru.e 
fur3knlngsoppgavcr nAr el 
gjelder vcnslrcslrømnJnget I 
NS under krigen. 

Prysers bok cr den første 
omfattende boken om arbei-

Pryser skriver at hovedfor
målene for dem som gikk over 
i NS, var III fagbevegelsen 
fortsatt skulle bestA og al de 
fagorganiserte sltulle sikres 

Ukjent arkiv 
i dagens lys 
44 år efter krigens slutt ryd
des det opp I arkivet III den 
såkalte OrganlsaUon Todt, 
flom hadde hovedansvaret 
for større byggeprosjekter i 
Norge under krigen, opplyser 
riksarkivar John Herslad til 
bladet li'olkcvell. - Arkivet 
må offentliggjøres i sin hel~ 
het, krever programredaktør 
Yngvar Ustvedt. 

Mangen Udllgere brakke
baron og leder for norske selw 

skaper under krigen, ser slk~ 
kert med engstelse (rem Ul 
denne j(ordnlngenll i Riksar· 
kivet dersom Ustvedts krav 
skulle efterkommes. Dr. phi· 
los. Yngvar Ustvedt har en~ 
gasjert seg sterkt I vhr krigs
historie og sier Ul li'olkeveU: 

- Det rnA Unne sted en 
fullstendig offentliggjørelse 
av arkivet. Det er av Interes· 
se A. CA vite hvilke norske sel· 
skaper som beriket seg pA 
forretninger med okkupa
sjonsmakten og hvem det 
var som drev med tyskerar
beide. 

Erstatning 
Ustvedt mener videre at 

fanger som drev med slave
arbeide I Norge under kri
gen, rnA kunne kreve erstat
ning dersom deres krav kan 
underbygges i dokumenter 
fra det gamle krigsarkivet. 
Professor Johs. Andenæs, 
rådgiver ved Riksadvoka
tens kontor under rettsopp
gjøret, mener imidlertid at 
slike krav åpenbart rnA være 
foreldede. 

Organisation Todt ble be
traktet som hovedentrepre~ 
nør for tyskerne, og fikk silt 
navn efter en av toppene l 
nazl~Tyskland; l"ritz Todt, 
riksn'linlsh!r for vApen- og 
ammunisjonsproduksjon. 

_ De store herrer gikk fri. 
I og for seg er det egnet til 
forundring at de som drev 
med tyskerarbeide slapp 
straU, mens passive NS~med
lemmer Uldels ble uthengt l 
gapestokken. Ved fL få kjenn
skap til Todt-nrkivets inn
hold. kan vi få vite hvor råt· 
tent det hele var, sier Us
tvedt, som var ukjent med 
arkivets eksistens. InCorma-

- Vi har slarlel oppryd
dingen i arkivene efter 
krigstidens Organisation. 
Todl, sier riksarkivar John 
Herslad. 

sjonasje( Leif RosHAk ved Is
raels ambassade. sier Ul Fol
kevett at jøder som arbeider 
med å dokumentere krigsfor
brytelser, også vil ha Interes
se av å få tilgang Ul arkivet. 

- Jeg skjønner godt at ar
kivet til Oqtanisatton Todt 
fortsatt er uordnet. Doku
mentene i arkivet vil 8ann· 
synl1gvls være avslørende 
for flere store norske bedrIf
ter som tjente mange penger 
på sine forretninger med tys
kerne uten at bedriitene og 
de som innehadde lederstll
lingene der ble straffet for 
del efter krigen, sier den Ud· 
llgere lederen Cor den jurldis· 
ke avdelingen I Det tyske 
handelskammer I Norge, An
dreas Stangeland. 

Asker-mannen ledet den 
juridiske avdelingen fra 1\142 
t1l 194~, og sier at mnnge nor
ske selskaper oppnådd.; m,l1~ 
lionkontraktero Selv fryktet 
Stangeland at hans' vIrke 1 
Handelskammeret ville få al· 
varlige følger Cor ham elter 
krigen, men Ul sin overras
kelse leste han ,riksadvoka
tens rundskriv· i 1945 om at 
deltagelse i Det lyske han
delskammeret ikke var retts
stridIg. 

• j. ,8 
En krlgs!O 
medaljes 
bakside 
Av Helge Seip 

Høyesterettsadvokat Jan 
DIdriksen gjorde et (or
ljcnsUullt arbeide med sin 
bok "IndustrIen under ha· 
kekorscb" som utkom Cor 
vel cl år sIden. Hans frem
slllling måtte gi mange 
adskillig ~ tenke på. Som 
direktør I Norges Indu" 
atrlCorbund gjennom man" 
ge år hadde han ogaå spe· 
sleIle forutsetninger for A. 
bringe frem historisk ma
teriale av stor verdI. Jan 
Didriksen selv var, som 
aktiv motstandsmann, 
Ikke' allUd Imponert over 
de holdninger ledende 
kretser i Industr1!orbun
det viste I forskjellige fao 
ser under krIgen. Det er 
dessverre et faktum at 
fremstående folk Innen 
norsk industri l en lengre 
periode plasserte seg 
utenfor motstandskampen 
eller på siden av de mer 
aktive begivenheter, selv 
om det også vnr ledende 
molslandsskikkelser blant 
IndustriloIk. 

Ulovlig votering 
NAr Jan DIdriksens ar

beide med disse spørsmå
lene igjen er blitt toppak. 
tuelt. skyldes det de nye 
opplysninger han nå kan 
presentere om merkeJige 
(ol'svinnlngsnummer for 
materiale som skulle dan
net grunnlag for en mer 
omfattende behandling av 
snker om økonomisk 
landssvik. l bladet Norges 
Industri for mai lAr (nr. 5/ 
88). mInner DIdriksen 
forst om at del i vlrkellg· 
heten var en ulovHg vote
ring i Industriforbundets 
hovedstyre i august 1941 
som hindret at et mlstJJ· 
IItsCorslag fra direktør C. 
W. Eger fikk flertall -ved 

at de som forslaget Var 
reLtet mot, selv deltok 
llvstemnlngen. 

Var søkk borte 
Langt mer alvorllg. og 

hittil ganske ukjent for al
menheten, Qr imidlertid 
opplysningen om at arkl· 
vene fra den såkalte 
liNemden for Industri og 
Omsetningll, som vIrket 
fra mai 1940 til mars 1941. 
simpelthen forsvant før 
materialet kunne bU brukt 
Ul oppklaring av økono" 
mlsk landssvik. Dot er Ille 
nok at R1ksadvokat~n 
førsl pA nyåret 1947 ga 
ordre om efterforskning 
for å finne arkivene. Verre 
var det at man j oktober 
samme år måtte konstate. 
re at de 3-~ arkivskapene 
det gjaldt. som antagellg 
hadde vært oppbevart på 
lollet I Justisbygningen. 
VRI' sokk borte. 

Jan DldrJksen mener 
selv at uhvls arkivene var 
kommet for dagen, vlJle 
det fått vidtrekkende kon. 
sekvenser Cor reUsoppgjø. 
ret vedrørende økonomisk 
landssvik. Enten mAtte 
oppgjøret blitt vesentlig 
utvidet eller oppgjøret 
skrinlagt l sin helhetll. Det 
er ordene fra Industrifor
bundets mangeårIge di
rektør. På bakgrunn av 
den Interesse som hele 
landssvlkoppgjoret har 
fått, bl.a. efter TY·serlen 
om Yldkun Quisling. bur· 
de ,det være en oppgave 
for pollt! og historikere i 
fellesskap å. søke nærmere 
opplysninger om dette 
oppsiktvekkende. og for 
enkelte svært beleilige for
svinningsnummeret. 
EnnA. må. det da leve noen 
Bom vel. 

Jan Didrikse" berømmes her for sin bok .]ndu.,tri
en . ~m~cr hak~korsel». I en artikkel nylig har han 
og,<;a g.~tt opp8~ktl)ckkende opplys'ninger Oln arkiver 
som stmpellhen forsva"t, pdpcker artikkel/orfatte-· 
ren. (Foto: NTB) 
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