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Ungguttens krigsmareritt 
11. 

FRED: Bildet over. Møte mel- !' 
Dag Berggrav (68) 
har skrevet bok om 
sine opplevelser 
under den annen ver
denskrig, om en ung 
gutts vonde opplevel
ser. 

Unggutten kom med i 
Milorg gjennom sin venn 
Emil Eriksrud. Berggrav si
er at han ikke følte angst 
ved å drive med illegalt 
arbeide, men spenning. 

Det var nødvendig å 
være varsom med hva man 
sa og gjorde. Det var en 
underlig følelse å få et vå
pen I hånd for tørste gang. 

lom biskop Eivind Berggrav : 
(t.v.), general Otto Ruge og • 
unge Dag Berggrav Ilke efter : 
freden. Bildet er tatt utenfor • 
familien Berggravs hytte i: II 
Asker. -, -, ... 
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THORLEIF ANDREASSEN 

Blant bøkene på Asche
houg forlags hØstliste er 
«VI hadde andre drømmer» 
med undertittel «19 år og 
fange på Akershus». Tittel
en på boken, som utkom
mer i begynnelsen av okto
ber, sier mye. 

Den tidligere departe
mf'utsråden ved Statsmi
nisterens kontor fortelll'f 
at. uoken handler om den 
krig Ingen kunne se, nemlig 
utnyttelsen av det onde 
SOlli et hemmelig våpen. 
Angiverangst og terror 
som skulle bryte ned mot
standskraften I en ung 
gutts sinn, danner bak
grunnen for det Berggrav 
følte og gjorde. 

- Det var Ikke slik vi unge 
hadde tenkt oss livet. Vi 
hadde andre drømmer . 
om et liv I frihet fra vold og 
pinsler, fra frykt og under
trykkelse. 

Tilde unge 
Dag Berggrav er for

mann I den regjeringsopp
nevnte komiteen som for
bereder 50-års jubileet for 
frigjøringen 8. mai 1995. 
Markeringen har en tre· 
dobbelt J\mksjon, nemlig å 
feire gleden over gjenvunn· 
et frihet, å minnes de falne, 
å gi Informasjon om hva 
som skjedde under okku· 
pasjonsåket til ungdom og 
nye slekter. 

Det er tanken på jUbileet 
og de unge som beveget 
Dag Berggrav til å utgi 
boken. 

- Jeg håper at den kan gi 
et lite bidrag tll fOl'ståelse 
av hva frihet er. Historien 
om arrestasjonen, forhøre
ne og fengselsoppholdet 
ble skrevet høsten 1945, 
delvis basert på notater i 
min 7. sans, som ble smug
let Inn til meg på Akershus 
I mars 1945. Det var aldri i 
mine tanker å utgi en bok. 

Terapi 
For Berggrav var skriv

Ingen terapi. Han sier det 
slik: -Eftersommeren 1945 
fikk jeg det råd å sette 
hendelsesforløpet og tan
kene mine ned på papiret, 
for på den måten å få tømt 
meg og frigjøre meg fra de 
vonde opplevelsene og den 
påkjenningen fengselsoPP
holdet hadde vært. 

Angiveren 
.---- _.- -- ---

Dag Berggrav ble offer 
for en angiver, en person 
han alt på et tidlig tids
punkt mistenkte for å ar
beide for Gest apo, men 
han måtte gjøre gode min
er til slett spill. De to traff 
hverandre gjennom felles 
Interesse for fotografering. 
Angiveren. som forøvrlf.(· 
ble drept av en llIedfang.~ i 
et fellgst'l efter krigen. 
skulle påføre Dag Derggrav 
mye vondt. 

Hva følte De for ddt<: 
mennesket, som vel også 
en tid ble plassert i Deres 
celle som «medfange»? 

- Nå så lenge efter fØler 
jeg bare medlidenhet. Den 
gang føltejeg bare forakt. 

Arrestert 
Like før jul 1944 ble Dag 

Berggrav arrestert av det 
norske nazistiske statspo
liti, avhørt på Victoria ter
rasse, og satt i landsfeng
selet på Akershus til frigjø
ringen 8. mai 1945. Berg
grav ble beskyldt for å ha 
kontakt med nordmenn 
som hadde foretatt likvi
dering av personer i det 
na~lstlske statspo]jt.1. Om 
marerittet han opplevde 
på Victoria terrasse, sier 
han kort: -Jeg underg-Jkk 
skjerpet forhør som er nær
mere beskrevet I boken. 

- Det psykiske ved hva 
jeg tenkte og opplevde i 
fangenskap,l er vesentlig i 
boken. Den skiller seg ut 
fra de neste bøker fra kri· 
gen ved at det er unggutt· 
ens beretning. 

Gissel? 
I eftertid kan man spørre 

om den harde behandling. 
en av Dag Berggrav skyld
tes at han var et gissel for 
sin far, biskop Eivind Berg
grav, som var internert på 
sin hytte i Asker. Vidkun 
Quisling hadde mildt sagt 
meget Imot Eivind Berg
grav fordi biskopen nektet 
ethvert samarbeide med 
landssvikeren. 

Det var forbudt for fami
lien å ha kontakt med den 
Internerte biSkopen, men 
det forbudet trosset 
man.- Jeg besøkte far. At 
det var mulig, skyldtes de 
norske politivaktene. De 
neste av disse var norske 
patrioter. Hele dette for: 

UNIKT: Disse 
unike bildene 
viser biskop 
Eivind Berggrav 
i forskjellige for
kledninger han 
benyttet nAr han 
i hemmelighet 
forlot hytta hvor 
han satt inter
nert. 

FREKT: A ferdes 
i politiuniform 
var vel toppen 
av frekkhet for 
en nordmann i 
tysk fangen
skap. 

holdet til far bidro t.H ~1 
holde på spenningen. for· 
teller Berg·grav. 

Angsten 
Mange nordmenn ble 

skutt på Akershus under 
den annen verdenskrig. 
Den forferdelige opplevel· 
sen å høre medfanger bli 
hentet ut av sine celler og 
skuddene som fulgte. er en 

FORKLEDD: 
Dyster, bebrillet 
og tilknappet
heit ulik biskop 
Berggrav. 

form for psykisk tortur så 
grusom at den knapt kan 
fattes. Er det min tur i 
morgen'? 

- Noe av det st.erkeste jeg 
opplevde. var Uhyggen ved 
at så mange ble skutt, og 
det å siLte og vente på nye 
avhør. Boken beretter om 
den spenning og drama
tikk som hersket da dette 
pågikk. 

«Vi hadde andre drøm- I 
mer» er tilegnet Ludvig ~, 
Hanssen, 18·årlngen I Berg- :' 
gravs nabocelle, en våken .• 
og kunnskapsrik gutt med ': "
omtanke for andre. Han 
ville så gjerne leve. men ble " 
skutt på AkerIlhus 9. febru- :: 
ar 1945. 

- Tok det lang tid efter -, 
frigjøringen fØr De hentet -, 
Deminn? 

. Del, gikk relativt raskt. 
r .Ivet ble normalisert, og 
.leg begynte på studlelJf!. 
Selv om ikke alle merker 
var slettet. hadde jeg gjen· 
vllnnet forholdsvis nOl'llla· 
le tilstander i løpet av som- ~ 
meren og høsten. .. 

.. Var det tyskerne eller 
norsk statspOliti som var 
verst å ha med å gjøre? 

-Jeg ble reddet ved r 
jeg satt i tysk fengsel. JL ., 
nas Lie. som var sjef for _ 
statspolit.iet, ville ha mel~ " 
utlevert. men tyskerne 
nektet. 

. Hvorledes oppleves det 
i dag il oppsøke Akershus :- , 
festning? 

- Det gjør megingen ting. 
Jeg har holdt foredrag på .. i 
Forsvarets høgskole 125 år, l. 
så å si i de samme lokalene ,i. 
hvor jeg satt fengslet. Un- I' 

der arbeidet med boken u. 

har Imidlertid følelsene ~ 
J.\repet meg sterkt når jeg I 
har Kjenoppfrisket enkelte li' 
heIldeiser. l.: 

Dag Berggrav ser tanke- ..... 
fullt !)'emfor seg og gjentar Jf: ' 
at han skrev ned sine opp- ~, 
leveiser allerede i 1945 for å 
bil ferdig med det han opp-
levde. !' 

- Jeg har ikke villet kret· . 
se så mye rundt opplevel- :;. 
sene. Det p.r så lett å bli 
selvopptatt. Jeg Ilker Ikke~I:1 
å være blant dem som «dyr- :.~: 
ker,> det vi opplevde den ;:~ I 
gang. "I 

. Hva har den tiden De 1"'1 
beskriver i boken gjort 
med Dem som menneske, .'" 

, Berggrav? . ~ :,1 

- Den har preget meg, ,',. 
men jeg har klart å holde,' . 
det vonde unna. Men opp- . I 
leveisene har preget mitt. . 
syn på Forsvaret. Har man 
lært noe av det som hend-
te .. ? 

-Harvilærtnoe? 
-. Man har lett for å glem-

me. på en måte kan det 
være godt, men på den an· 
nen side skal man ikke sky· 
ve bort det som kan være 
en lærdom for fremtiden. 
Og det er jo det som er et av 
hovedmålene ved at vi skal 
feire 50-årsjubileet for fri· 
gjøringen. 
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