
Trygve Bratteli: Våren som ikke kom. ( Tidens Forlag 1940 " 

Citat av side 190 - 19~ og 198 - 199 ) 1050 Meyer arLetild et utre I te li,~ med sin 

Arbeiderbladet ble oversvommet av 
unntagelser ble brukt. Til styret 

skrivmaskin og sine intl'i ;01'. 5)' 
artikler, hvorav bare enkelte 

for Oslo Arbeiderparti, til central-
styret i partiet og delvis til sekretariatet sendte han det ene for

slag etter det andre, forslag så kortsynte at han sjol ofte trakk det 
ene tilbake til·'fordel for et nytt, endog for det var blitt tid tjl 
å se på det forsteo 

Da Quislingryktene begyndte å gå hoyt i august måned og hele det nor
ske folket samlet seg mot et nazist yre, presset Håkon Meyer på Arbei
derbladet for å få inn et åpent brev til QUisling, der Meyer med 
appell til Quislings fedrelandssinn bonnfalt ham om m gi avkall på 
den makt tyskerne ville gi ham. 

De samme tendenser skapte også en 85-mannsgruppe i fagorganisasjonen, 
som ville samordne fagorganisasjonen med den tyske makt. Utpå hosten 
sokte disse krefter kontakt med Quisling og deres linje - på tvers 

av partiets og fagorganisas jonens politil\k - var at det skulle skapes 
et styre ved et kompromiss mellem Quisling og arbeiderbevegelsen. 
Men disse krefter manglet ikke bare arbeiderbevegelsens stotte, de 

ble o~s~ avvist av Quisling. I en direkte konferance, der Quisling 
og Iia~elin m. fl. motte Håkon Meyer,HNltaD~ Olsen, Sverre ttrogh, 
Erling Olsen, Tangen (1) m.f. ) hevdet Quisling at styresporsmålet 
var et NS-sporsmål og de som ville v~re med og d~~fte det måtte 
melde seg inn i NS. Derimot var de villige til med fagorganisasjoncr~ 
folk å drafte organisasjonens tilpassing til et NS-styre. 

Meyer ble atskillig forn~rmet over denne avvisning fra Quisling. 
Han ville nå gå til tyskerne. Men tyskerne ville ikke drofte politikk 
med fagorganis as jonen. Meyer hadde allerede avs krevet hele partj_8t, 
men nå kunne det igjen brukes. Det skulle gå til tyskerne, p,'lberope 
seg sin styrke i det norske folket og forlange av tyskerne at de 
stil te krav til NS om å treffe en ordning med arbeiderbevegsels(~n. 

En må her huske at hele denne virksomheten fra l<eyer, Halvard Olsen 
m. f. fant sted i en tid da hele vår politikk gikk ut på å få tysk
erne til å forståat det sto et samlet folk mot et QUislingstyre. 
Aksjonen mot Meyer og de andre var da også fullmoddn den 25. septem
ber. Men da var det for sent. 
' ................................................................. . 
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Try~ve Bratteli: Våren som ~ldrie kom - Il ( Tidens Forlag) 
s ide 1~}8/199 

H[d'OD Beyer l;)c~1 se ~tes l'ft listen OVL, de desiderte fc)rriidel'e mot lande,t 

og bevegelsen. Så lenge den vapnede kampen pågikk drev han et arbeid 
som bare kunne vare til hjelp for fienden. Under juniforhandlingene 
falt han de norske forhandlerne i ryggen til fordel for tyskerne. Da 
hele folket samlet seg for å undgå Quisling, arbeidet Meyer energisk 

for å bygge bro til Quisling. Under navn av realisme og kjensgjernine
er knyttet han sitt navn til alle de illusjoner som ble lansert fra 
kommunister og andre outsidere. Denne' etter eget utsagn ridder av de 
store Prinsipper, havnet i den mest bunnlose opportunisme og principp
loshet. Han som gjennem våreyår av praktisk arbeid stadig påny ville 
minne oss om ideen, ga plutslig opp enhver ide. Hed alle sine formelJ. e 
evner står han igjen der, foraktet av dem som han ennå i sommer hadd( 
inulighet for å gjore til sine varme venner og sikkert like foraktet 
av dem hvis tjeneste han gjorde. 
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