
Side 

- Herrer igjen i eget hus, 
lettere enn vi hadde trodd 

Sivilt apparat hindret 
I det store borgertoget for kong Haakon VII. den 7. juni 

1945 gikk Tor S k j ø nsb e r g blant de ~orreste i rekken av 
HjemmefronHectere:- i diss; dager frisk er arkivbilder opp 
vår hukommelse om hvem som virkelig satt i den innerste 
«kretsen •. 

Hva som imidlertid ikke er kjent, er at Tor SkjØnsberg mer 

alliert overkommando 
enn noen annen i de spennende og kritiske årene var med på. 
il, jevne forholdene mellom ~hjemmefront> og «utefront». 
Hans innsikt, administrative talent og rike formuleringsevne 
kom vel tll nytte i arbeidet med ut!ormingen f. eks. av de 
brev som gikk fra Hjemmefrontens ledelse til regjeringen 1 
London. 

- De kom tidlig med i den I kunnet vinne andre na.sjoners an -I for å få friheten tilbake. Og på /1944 var det lkke lenger 
indre krets, Skjønsberg? I erkjennelse, slutte fred med Tysk- den annen side vtlle vi - når setningsforhold. 

_ Ja høsten 19 var jeg land og erklære de allierte krlg. tyskerne trakk seg ut - h& et 

noe mot-

engas ert med reIse nudler til Dermed ville også muligheten for administrativt apparat klart, så vi Bare lettelse 
personer som nektet å la seg true en kngs-llloblllserlng av næ.-sk kunne wUlgå en alliert ovemdnu-
tU medlemskap i NS, og oom ble ungdom være åpen, nistrasjon i Norge. 
stående uten levebrØd. Videre var Det annet hovedmål var li - Dette førte til at vi alt fra 
jeg i kontakt med og forsøkte il hindre Quisling og NS i å trekke 1943 var i arbeid med li bygge 
ta meg av innsattes pårørende. norsk ungdom inn I krlgstjeneste, opp et administrasjonssystem. Det 
Fra 1941 ble det mer svlng på det f. eks. under påskudd av norsk ble JlØdvendig li finne pålitelige 
organiserte hjemmefront-arbeidet, arbeidstjeneste - som sen.,re ville mem\., oom kunne gå inn oom fyl
og jeg fikk være med i eller ha bli omgjort. kesmenn, ordførere, politimestere, 
'løpende kjennskap til den etter Begge mål ble nådd, ikke minst lensmenn - og dette system ble 
hvert nokså omfattende virkoom- på grtlll1J1 av det landsomfattende utarbeidet i detalj og forelagt 

t, som sentralt ledet vår mot- samhold som ble skapt, og de de- London-regjeringen til godkjennel
«ndskarnp. Ved sin proklamasjon monstrasjoner og ulydighetskam- se. 

mars 1944 framstod Hjemmefron - panjer (1. eks. lærerstreiken) som - Spellnende og farlig arbetd? 
tens Ledelse &om det offisielle or- ble gjejlIlomfprl. - Ja, uhyre I Det forutsatte jo 
gan. \ blant annet en god del re1s!ng og 

Hindre anerkjennelse 
og mobilisering 

Hindret et alliert mye kontaktarbeid. VI gjorde nok 
en del 'bomskudd, men vi lyktes. 

adriunislrasjonsapparat Og da systemet ble satt på prøve, 
fungerte det utmerket. 

Tor Skjønsberg gikk, etter en 
kort tid (sommeren 1945) som 
sklpsfartsminister, tilbake til for
retningslivet. Her finner vi ham I 
daglig aktivitet. 

Han poengterer at det i mot
fit..a.no8kampcns fpn;te tid VH.r vik
tig Il hindre QuIsl1ng i å dU.Jl ne 

- Etter at Hjemmefronten had
de seiret på dtsse punkteT, og "t
ter hvert som samarbeidet med 
Mil.org. utviklet seg, ble det na
turlig li se både på de militære og 
de administrative forhold ved en 
maktoverta;;else i Norge, fortsetter 
SkjØn'berl<. -- Det var på den 
ene side viktig il markere overfor 

, en regjeril1g som kunne La sklnn tyskerne at nor<!menn - i samar
av å representere det norske folk. beid med de allierte - hadde 
Hadde det lyktes, ville han Ila både enle og vilje til å kjempe 

- Var det noen spenning mel
lom .ute» og .hjemme» på dette 
punkt? 

-- Vel, det var nok en del ulike 
synsm.ater på mange ting. Egent
lig ville jo begge parter det sam
me, men regjmingen og utepoliti
kernc rnisLenkte nok Hjenuue[ron
tens Ledelse for å ha anlblsjoner 
med hensyn tU tiden etter frigjø
ringen. Dette var ikke tilfelle, og 
under lrontaktmøtet i Stockhohn 

Tor Skjpnsberg reiste lkke til
bake til Norge etteT A ha deltatt i 
det Viktige møtet sammen med 
øystein Thommessen, Ar!lfinn 
Vik, Jens Chr. ~ og Wilhelm 
Thagaard~~nd01l-regjeringen 
møtte Trygve Lie og Terje Wold. 
Skjønsberg hadde oppdrag å utfø
re i London, og reiste dit. Han 
kom ikke tilbake til Norge igjen 
fØr noen tid før kapitulasjonen. 

- Hvordan var Deres følelser 
ved hJemkomsten? 

- Nei, sppr Ille<>; ikko. smll.lel· 
SkjØnsberg. - Jeg hadde neppe 
andre følelser enn letteLse, da jeg I 
endelig kom i la.nd ved TØnsberg 
Tønne. I to døgn hadde vi plasket 
over Skagerak i en liten snekke, 
og jeg var sjøsyk og elendig. 

- Men, legger han til - det 
gikk ikke lenge før det Var grunn 
til en mer dyptgående og varig 
lettelse. Da kapitulasjonen endelig 
var et faktum, og vi fikk prøve 
det system vi hadde bygd opp, vi
ste det wg jo at vi igjen ble 
herrer 1 eget hus lettere og med 
mindre blodsutgytelse enn vi hao
de fryktett 

Reidar Huseby. 
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