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SKIVARP: - Jeg har aldri vært noe som likner på nazist, 
Håkon Meyer. 

Jeg anbefalte en tilnærming til tyskerne fordi jeg var over-
bevist om at tyskerne vant krigen. ' .-

Det var ikke lett for tyske offiserer på Victoria terrasse å finne 
. en mann som kunne norsk politikk utenat, og som de kunne snak
ke utførlig og ordentlig med. Tyskerne oppsøkte meg, og jeg dem. 
To offiserer var mine kontakter, temmelig raskt ble vi venner. Vi 
hadde hundrevis av samtaler gjennom fem år. 

- Dette kalles overløperi, sier Arbeiderbladet. 
- Nei. Jeg ble aldri bedt om angiveri, og jeg utleverte aldri 

noen. 
- Hva oppnådde du gjennom disse samtalene? 
- Jeg kan ikke svare. Vi snakket om alt mulig, om mennesker, 

politiske forhold i sin alminnelighet, om norsk politikk. Samtalene 
moret meg. 

Jeg vet det høres underlig ut, jeg skjønner at det ikke 
høres sant ut - at noen kunne ta slike steg. 

Intervju: 
Guri Hjeltnes 

Foto: 
Kurt lvarsson 

Han bor helt nede i _Sør_
Sverige. nvflyttet til 5ki
varp et kvarters bilkjøring 
ila Ystad, 25 mmutter fra 

alIDØ omrmget av milde 
~e jorder, bøkelunder 
og varselskilt for hjort over 
veien. Meget tilbaketruk
ket, i et hus uten trapper 
bor han og hans hustru 
Christina. 

, Hakon 'Meyer tar i mot 
med høflig vennlighet, men 
uttrykker klar skepsis. -
Kan det være noe rolig å 
intervjue meg, sier han på 
sitt norsk ispedd svenske 
gloser. 

Men på nytt kom hans 
navn i nyhetene før jul, 
med boken eFra Marx til 
Quisline::t. 

Ikke nazist 
~:~o~/":reå;r ~~~~; I~:-
svekket,~bærer langt 
dårligere enn før. Han 
snakker lite om sine åpen
bare helseplager, men kon
sentrerer seg desto mer om 
å gjennomføre samtalen. 
Han snakker med etter
trykk og i gjentakelser, 
gjerru". henter han en bok 
fra: _ .. __ ene for ytterligere å 
understreke hva han me
ner. 

- Du var blant de første 
1 Norge som advarte mot 
nazismen og fascismen, j 
1923? 

- Det undrer meg ikke 
noe særlig, heller ikke un
dret det de andre Som kjen
te meg. Selvfølgelig advar
te jeg mot nazismen. 

Jeg har aldri vært noe 
som likner på nazist. 

- Kan du utdype dette? 
- I l~ før krigen, gjor-

de jeg reiser til Tsjek
koslovakia for å hjelpe 
flyktninger. Etter det kon
taktet jeg Trygve Lie -
som i sin tur ba Sigurd 
Evensmo og Finn Moe dra 
ned og pr::øve å utrette mer 
enn det jeg fikk til. På den 
tredje reiser dro jeg fra 
Dresden til Praha På vei 
Clit møtte jeg lyske militæ
re som hadde vært i Praha. 
Siden ble det spurt: hvor
dan fikk Meyer tilla telse 
fra tysk politi for å Slippe 
inn? Hvilke tjenester hadde 
jeg gjort til gjengjeld? Rei
sene ble brukt mot meg se
nere. 

Oppsøkt 
- Du advarte mot Dazls-

:"~D~t ~ ;1 ea:-~:~~ 
anbefalte samarbeid med 
tyskerne, okkupasjons
makten. Hvordan skjedde 
skiftet? 

- En dag i midten av 
mai I~ ble mitt hjem 1 
lUiIi'IeiVoldsgate oppsøkt av 
det tyske sikkerhetspoliti. 
Jeg var ikke hjemme, og de 
fortsatte letingen i mitt 
kontor i 7. etasje i Folke
teaterbygningen, der jeg 

var leder for Folketeater
bygningen. Vaktmester
losjen nede ga meg beskjed 
i tide, jeg kom meg unna. 

Etter TSjekkoslovakia og 
Praha-besøket mitt, bet 
man seg fast i at jeg måtte 
ha hatt tyske forbindelser. 
Men her var det tysk politi 
som kom for å arrestere·' 
meg. De begynte å samle·' 
opp folk fra norsk arbei
derbevegelse og hentet dem ' 
etterhvert. De fant meg 
ikke, jeg ville ikke bli fun
net - risikere å bli puttet 
inn for lengre tid, i Norge 
eller i Tyskland. Deret!N 
gikk jeg til politiet l stedet 
for a avverge arrestasjon. 
Kontakt med tyskerne fikk 
jeg gjennom Gerhard Iver
sen, som var i Norsk-Tysk 
forening. , 

Den første tyskeren møl: )~ . 
te jeg i mai, vi talte utførlig· Tyskerne va~ n~zlster, og 
sammen. Jeg sa: jeg er ~ av høyst forskJel.il~ art som 
motstander av krigen, jeg l folk flest. Men Yl flkk kon
er ikke av den mening at takt, raskt ble VI venner. 
Norge skulle V::f'rp Aplt;:tkp.r Venner fortsatte vi å væ
_ f()r npt I?år allikeVel til re oP",d pftl"or' krirr ... ) f!o.-. 
helvete i sjøkrigen. . dag l ?ag. opp~øker . Jeg 

_ Du begynte meget Wolff nar Jeg rel3er .gJen
snart med regelmessige ~om .Tysl.<Iand. AldrI har 
møter med tyskerne _ Jeg fatt sa god bevertning, 
hvorfor? j mat og drikke, som hos mi-

- Dette er ikke min krig ne tyske venner. 
bestemte jeg meg for. Jeg 1 

ville være utenfor krigen. 
J eg sa og mente det samme 
som i 1916 i Larvik - i et ' 
foredrag jeg holdt om førs-

Slike steg, .. 
Jeg vet at dette høres un
derlig ut. Jeg skjønner at 
det ikke en gang høres sant 

te verdenskrig. Det var 
ikke det spor merkelig at 
jeg tok en så absolutt stil
lingnå. 

ut - a t noen kunne ta slike 
, steg. 

---- Det kalles overløperi. 
- Nei. Jeg ble aldri bedt 

- Hvorfor anbefalte du 
parti og fagbevegelse en 
tilnærming til tyskerne? l 

- Fordi jeg var over- ! 
bevist om at tyskerne vant 
krigen. 

om angiveri. Vi fikk jo 
faktisk fem års samtaler 
sammen, men jeg utleverte 
aldri verken meg sel veller 
andre. Klokt nok benyttet 
de mine k"Jnnskaper, i ste
det for å arrestere meg. 

Raskt venner 
Jeg søkte de tyske offisere
ne, ellers ville det over
hodet ikke ha nyttet. Mine 
to hovedkontakter ble ~ 
fen for den politi~ke le9.ti
sen. l den ~sk~ Sicher
heitsdienst PgIliCh og hans 
meaarbiider eorg WoUf. 

Ikke for å skryte, men , 
mer enn jeg søkte tyskerne, 
søkte tyskerne meg. 

-Hvorfor? 
- Det var ikke lett for 

tyske offiserer på Victoria 
terrasse å snakke utførlig , 
og ordentlig med en mann ' 
som kunne norsk politikk 
utenat. Det kunne jeg. Så 
hvorfor arrestere en slik 
mann når de kunne tale 
med han? Hvorfor heller 
ikke snakke åpent med 
han? sier Meyer. 

-Snakke åpent om hva? 
- Føre åpne uttalelser 

om mennesker, ting og po
litiske forhold. For å få til 
det, måtle forutsetningen 
være at vi etablerte en fast 
forbindelse. Det var mange 
ting tyskerne gjerne ville 
ha luftet om sine forhold til 
noen. 

Vi må ha snakket sam
men hundrevis av ganger. 
Jeg gikk til Victoria terras
se og de ringte meg. 

- Hvilke «ting. snakket 
dere om? 

- Alt mulig. Om norske 
politiske forhold og om po
litiske forhold i sin almin
nelighet. 

- Hva oppnådde du ved 
disse samtalene? 

- Jeg kan ikke svare. 
Jeg vet det ikke. Innflytelse 
hadde jeg utvilsomt. Det 
var lenge åpenbart at tys
kerne mente det ikke var 

, behov for NS, Nasjonal 
Samling. Jeg traff ikke 
mange tyskere Våren 1940 
som syntes NS var noe, fra 
Terboven og nedover. De 
forsto at NS var en liten 
gruppering, og ikke var 
nok til å bygge innflytelse i 
Norge på. 

til å komme i den engelske 
hær. En eller annen gang 
vil Norges-historien få den 
riktige versjonen her, sier 
Meyer syrlig. - Alle de 
norske militære sto til sist 
til engelsk forføyning. 

Hotell Slottet 
- Hva var ditt forhold til 
Nasjonal Samling? 

-Intet. 
- Du var medlem? 

Tysk seier - Nei. Men jeg ble be-
- Du forsøkte forgjeves å traktet som medlem. 
få arbeiderbegelse og fag- - Du følte deg tiltrukket 
bevegelse med deg til å av den sosialistiske delen 
støtte opp om tyskerne. av nasjonalsosialismen? 

- Det nyttet ikke. Re- -Nei. 
gjeringen forlot Oslo, og jeg Men det var en mann 
forsto ikke hvorfor Oslo som våren 1910 satt i Tele-

~~~ ~;dg~~~~~i~~e~~ SkoO~= War~U~~li~g~pr~i:~~!rSj~e; 
meren 1940 trodde jeg det Det var Finn Støren, som 
skulle gå med Norge SQl)1 ble en slags cutennksm!.;-
det gikk i Narvik 1940. . riiii1fu. Ingen kom Vidkun 

- Ble du skuffet? QUisling nærmere· i det 
- Nei, ikke over partika- daglige arbeidet. 

meratenes holdning, men Støren fikk sitt store ho
over at det ikke var mulig ! tell på Slottet, et kontor 
å komme forbi tyskernes med en utmerket jøssing 
seier. Ennå var ikke alle som sekretær! Sier Meyer 
nordmenn i engelsk uni- med et flir. 
form på dette tidspunktet. Selv beholdt jeg kon tak
Man sier at Norge førte' ten i Arbiensgate, med for
krig i fem år. Faktisk, sier lag og leilighet der. Finn 
Meyer med ettertrykk: Støren kom hjem til meg og 
Krigen ble innstilt ved ka- vi talte om visse ting. 
pitulasjooen i 1940 deretter Støren ble min eneste 
brukte Norge rommelig tid NS-kontakt. Men det må 

sies, ingen kunne være 
bedre. Støren fulgte Qu
isling til Berlin, jeg fikk 
førstehånds kjennskap til 
det som skjedde. Støren 
ønsket å erobre meg for 
QuiSling. Støren hadde 
dessuten samme slags kon-

, takt med tyskerne som jeg 
hadde. 

- Dere møttes alle fire, 
PodIich, Wollf. Støren og 
du? 

- Nei, aldri alle fire 
samtidig. Det påstås hos 
historiker Sørensen, det er 
feil. Men alle fire visste at 
alle snakket med hveran
dre. På min side visste jeg 
at jeg kunne «kolle:. alle 
slags opplysninger hos Stø
ren, for vi møttes omtrent 
annenhver dag. Kanskje 
var kontakten altfor direk
te, jeg hadde ingen tilpas
ningskontakt med NS. 

Moret meg 
- Hvorfor samlet du opp
lysninger - til hva? 

- Jeg kan ikke si det 
sikkert, ikke en gang til 
meg selv. Jeg moret meg, 
rett og slett. Jeg snakket 
perfekt tysk fra opphold i 
Leipzig og reiser, det var 
en viktig forutsetning. En 
ting var de tyske samtale
ne, men de inviterte meg 
også til ungdomsselskaper. 

Jeg lånte ut bøker, vi dis
kuterte kultur og politikk. 
Det var sosialt og hyggelig. 

- Kan du være mer kon. 
krel, hva hadde du å gl som 
gjorde deg interessant for 
tyskerne? 

- Mine kunnskaper om 
norske forhold - som var 
ekstraordinære. Deres be
hov var å få oversikt over 

forhold til ok
kupasjonsmakten må ka· 
rakteriseres som forræderi. 

- Ja. det er ikke merke
lig a t så ble sagt. Men jeg 
identifiserte meg ikke med' 
noen a v de andre som kaJ
les overløpere hos histo
rikerne. Sørensen skriver 
at Sverre Krogh drakk med 
tyskerne, det gjorde aldri 
jeg. Derimot debatterte vi 

~l~i R~~s~~ndat ~~ 
egentlig var min fiende! 

Tysk orientert 
- Du argumenterte for at 
man måtte «sIlIle seg på de 
nye kjensgjerningers 
grunn,., hva var grunnen'? 

- Hitler garanterte at 
Quisling skulle få makten i 
løpet a v de kommende ma-
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slike ste 

-et meg over de mange samtalene med de tyske offiserene. Vi snakket sammen hundrevis av ganger, over fem år. 

i ~. På denne nye grunn 
t var det ingen vei utenom 

I
~ enn å forholde seg til dette. 

Spørsmålet var: hvordan 
;r.~n fagorganisasjonen 
opprettholdes? Jeg mente 
fagorganisasjonen måtte 
forberedes på å bli tysk

; ~~~~~. lages etter tysk 

Quisling selv traff jeg 
bare to ganger, umiddel
bart etter hverandre. lo .... ørst 

knfef,'%~: 1~~m~~ ~:~ 
~n, C.llrillie, Fu 1e-

-mw.·a;tøre~en~e i :ill~ v~~ 
te, dersom Quisling skulle 
overta, hvordan ville NS 
forholde seg til fagbevegel
sen? Det ville de ikke svare 
P~. kanskje kunne de ikke 
gl svar. 

4 ~re gang var i septem
~ ber, da ringte Quisling meg 
~ dPA kotntoret. Quisling hhadde 

en ro at jeg visste vor
dan det lå an med avsettel
sen av Elias Volan i LO. 

I 
Jeg kunne Ikke svare, VISS

te ikke beskjed. Det var 
tyskerne som siden avsatte 
V.olan, Volan trodde det Var 
meg. 

- Ikke rarl du ble mer
ket ut blant kamerater i 
arbeiderbevegelsen? 
,- Jeg ble tidlig stemplet, 

ja. Og gjennomslag fikk jeg 
i~ke. 

Valgte. iso~asjon . ~i~~~-~~ff~:i. st[~~te d~~ 
:- Jeg mnsa også a.t Jeg \i"fi'l""""Nits F lyg, hdhgere le 
.lkke kunne beholde apen- ~crcnmstTskaparhet. 
het og kon.takt med tysker- -rrarr-var som meg, fhrer 

~~in~~ e~ sa lha NSd sa~[~ Meyer. 
.me utenfor Det hendte meg besyn-
s~ U1S derlige ting, en svensk of-
tok Kåre mn, et fiser, kaptein Wilke, som 

'llal"Vai-før freden. Noe så hadde hatt forskjellige job.:. 
udugelig som Odd J. Fos- ber etter krigen, tok kon
sum kunne m~a takt med meg første år jeg 
-aer. var i Stockholm. 
-:reg valgte de begrensede 
kontakter. . 

-Du valgte isolasjon? 
- Ja, helt bevisst. Helt til 

freden kom, eller til jeg ble 
puttet i fengsel, for å si det 
slik, søkte jeg bare få men
nesker. 

- Du må ha tenkt på 
krigens slutt og din videre 
skjebne? 

- Jeg vet ikke. Jeg må 
vel ha tenkt på det. Men 
jeg endret oppfatning et
tersom krigen utviklet seg. 

- I året 1945 - anså du 
deg fortsatt som en revo
lusjonær sosialist? 

Vanskelig spørsmål, sier 
Meyer og tier. - Nei. Det 
ville vært for meningsløst 
av meg fortsatt å være det 
da. 

Kapitalisten 
Dt;rtil kom a t mine venner 
i Sverige, <fit jeg~ 

Vi to startet et firma 
sammen, Aktiebolaget Sve
no. Vi satset på tyske in
dustriprodukter som vi 
solgte til Sverige, især til 
Gbtaverken. Det tok ti års 
tid å bygge det opp, men 
det ble milien-omsetninger, 
I 1968 døde Wilke, selv 
holdt jeg på til 1970. 

- Brukte du dine tyske 
kontakter? 

- Nei. Mange trodde jeg 
gjorde det. Foretaket inn
brakte meg mange penger, 
sier Meyer og peker på ma
lerier og tepper og møbler. 
- Men det hele kostet meg 
ikke så rent lite i Norge. 
,\\-'ilke hadde skrevet noen 
artikler i den svenske na
zist-avisen «Fria ord:t rett 
etter krigen, og mitt firma 
hadde kontor i samme hus 
som «Fria ord:t. Det merket 
man seg i Norge_ 

Hvem bak? 
- Du fikk en hard dom - _ 
ti år? 

_ Dommen har. aldd 
Q.l§.get meg noe særlig. Men 
jeg har alltid lurt på hvem 
som skaffet meg dommen. 

En ·så kraftig dom f!1L!:ill.. 
kommet som et press et 
~req fra... Man klarer ikke 
a paprakke lagmannsretten 
en en slik enstemmig dom 
uten videre. Sa vidt jeg kan 
se, var dommen halvveis 
Solems, h~n annens 
Håkon Meyer nevner !y!ru:
tin Tranmæls navn, men 
slar ut med hånden: Jeg 
vet ikke hvem som ga So
lem forutsetningen for å gi 
meg ti år. Dommen ble 
omgjort av regjeringen til 

~~\eje~11~M~s~tt~t~f;~~~~ i 

Vi har snakket i fire ti
mer, Meyer gjør en ny 
kraftanstrengelse av 
utallige - forlater rulle
stolen og går sta uten stokk 
inn i sitt arbeidsværelse for 
å finne nye bøker. 

- Er du bitter? 

Han tier igjen. Spør 

~:~e~~n~å J~1 :JM~ 
~. 

Håkon Meyer 
hvem er høn? 
Ett~r Trygve Brattelis bok 
-Varen som ikke kom:t som er 
hans dagboksopptegnelser fra 
den dr<lmatiske våren og som
meren 1940, Oppsto det tilløp til 
debatt i Arbeiderbladets spal
ter om personen Håkon Meyer. 
Bratteli karakteriserer han 
som en desidert forræder mot 
arbeiderbevegelsen, idet han 
denne sommeren løp den tyske 
okkupasjonsmakts ærend og til 
og med søkte kontakt med NS 
og Quisling. 
. Mey.ers navn er igjen aktuelt 
l forbmdelse med historikeren 
Øystein Sørensens bok på A\'
entura forlag, _Fra Marx til 
Quisling:> som omhandler fem 
fra arbeiderbevegelsen som 
endte som overløpere. Arbei
derbladet har oppsøkt Håkon 
Meyer i hans hjem i Sverige 
for å forelegge ham en del av 
de. spørsmål som har vært 
reISt. 

Men hvem er Håkon Meyer? 
Han er sønn av den tidligere 

prbeiderpartiformannen og 

In i 
.ta

li -
p.unKt ansatt i Arbeiderpar-

~~~tt:tori:;t °5at~g~itad~; 
·1;ni~.arlge utenlandsopphold, 
bl.a. l Frankrike og Tyskland 
før han i 1928 ble redaktør av 

.-eartiets tidssknft ~~O'. 

~34h~{l~~~~r~~å ~~e a~~sr~~~-
de «regJenngslystne:> i ar
beiderpartiet. To år ti~ligere 
hadde han blitt valgt tIl for-

«Glatt S7ntlende og scenevant,. 
og med en taleferdighet langt 
over det vanlige» - slik karak
teriserte Arbeiderbladets retts
refe:ent Hdkon Meyer da han i 
apnl 1946 ble stilt til rette for 
StU ..-sptll:> under krigen. Dom
men tød pd lDdrstvangsaTbeid_ 

mann i Oslo Arbeidersamfunn. 
~ ble leder av Folke
teaterforeningen og hadde 
d'enne stuhngen da det tyske 
overfallet på Norge fant sted. 

Håkon ~leyer forfektet i 
ukene og månedr:ne som fulgte 
_ideen:> om . 
Tysklan.d o~ 
.rrbeiderbe\'e 
'Mrrenaen 
ke:ne .o~ t~odde_på_~ 
~~:~ll~ ___ arbeiderre . ri 
som alfernativ tI uisl· 
'ffilriScspm.-rør l e fram· 
han ble mer og mer isolert og 
søkte direkte kontakt med tys
kerne og med NS. Det såkalte 
t:.furh~.nd.lingsu.txa.Lm» møtte 
høystaende representanter for 
Quisling på kafe Engebret 20. 
au~t 1940. I desember sam
mear ba han om å bli opptatt 
som medlem av NS, men det er 
fortsatt uklart om han ble re
gistrert. Nzr,.,v ~ 

Meyer ble tiltalt for landsvik 
etter krigen og dømt til 10 års 
straffarbeid, tap av med
borge~lige rettigheter og inn
dragmng. Han sonet vel fire år 
av dommen og flyttet til Sveri
ge, hvor han siden har bodd 

og Det narske ATbeideTp<lTtis farlag 
unga"mm€!n av, Hdkon Meyer haT beholdt sin hengi- . 

venhet far bøker. I hans ndværende hjem teller bokselTT ~ 
tingen 5.000 bøker. 

Rømmet hørdt 
~'I sin bok _Våren som ikke 

kom:> (1981) skriver Trygve 
Bratteli at _Håkon Meyer gikk 

. 'over alle bredder i sitt fra.t
sjansarbeid:>. 

Meyer _arbeidet utrettelig 
~ med sin skrivemaskin og med 

sine intriger:>. 
Sterkest er Bratteli i et eget 

avsnitt om «enkelte personer:. 
og «deres forhold:>: 

_Håkon Meyer må settes på 
listen over de desiderte for
rædere mot landet og bevegel
;:;en. så lenge den væpnede 
kampen pågikk drev han et 
arbeid som bare kunne være 
til hjelp for fienden ... Med alle 
sine formelle evner står han 
igjen der, foraktet av dem som 
han ennå i sommer hadde mu
lighet for å gjøre til sine varme 
venner, og sikkert like foraktet 
av dem hvis tjenester han 
gjorde:>. 

- Brattelis ord rammet meg 
nesten for mye, sier Håkon 
Meyer, - fordi jeg reagerte så 
sterkt. Det han skriver om meg 
er løgn og forbannet dikt, nett
opp derfor traff det meg så 
sterkt. Angrepet på meg er 
ikke basert på sannferdige 
ting. 

Jeg har bedt Arbeiderbeve
gelsens arkiv fhine dokumen
tet, men oe har ikke funnet 
noe som e:ir Bratten:gtjj'jjj)Ti~ 
for stne anldagepunkter. 

I historiker Øystein Søren
sens bok _Fra Marx til Quis
ling:> beskrives fem sosialisters 
vei til NS. Kjenner Håkon Me
yer seg igjen? 

~ nå-; :ie~\J:fd~~ni~g~e~ee~ 

..zn. Selv var jeg overhodet 
ikke tiltrukket av nasjonal
sosialismen.. 

Jeg liker .ikke Øystein Sø
rensens beskrivelse av defr-"-.! 
som fyllebøtter. 

h~~-'::t~ i1u~~ 
OlaUSSen kjente Jeg i ung
domstiden, ellers vekslet vi 
aldri et ord far vi møttes på 
l1ebu_ Albin Eines vekSlet .)€g 
'6aCe: få ord med under krigen" 
etterpå ble jeg tatt og sluppet 

~e:r~' ~~~es traÆ meg Æjf! 
!!fu l;len.. HafV:ra oi:h sptste 
leg a tens med en gang hos 
Gerhard Iversen - han var 
den eneste jeg hadde forbind
elsemed 

A sette opp en sammenheng ~A·. 
mellom oss, er meningsIøsl for .-: 
meg. Det var helt andre men- t 

nesker enn disse jeg omgikk. 
Forøvrig sier Sørensen pene . 

ord om meg. Selv har jeg be
skjeftiget meg meget. med det 
samme Sørensen er opptatt av, 
jeg kjøper bøker i mengder når 
jeg reiser i Europa.. Meyer hen
ter en mursteinsbok om Dori
ot-bevegelsen.. 
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