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Olearvet 
skammen 

For NS-barnet Ole Wil
helm Kluwer (49) er fri
gjø ringsjubileet en sår 
rekonstruksjon av et 
nederlag han aldri opp
levde, men som like fullt 
har preget hele hans liv. 

Øen B. mal J 945 
kom et titall h'em
mefrontsmenn stor
mende Inn pd den 
staselige Nordstu 
Koppang gdrd , øs
terdalen,og arrester
te storna,,'sten Johan 
Wilhelm Kluwer -
fremdeles' h'rdunl
form. 

Av FREDRIK SKAVLAN 
og JØRN H. MOEN (foto) 

Bans halvannt~t år gc1mle sønn 
L.orentz og gravide kone Julit;) 
hun med NS-merke på, var red
splsslagne vitner. Ole Wilhelm, 
d..,rimot, var ikke ""'gang født. 
-- B. n1l.-li var for n1in slekt den 
totale katastrofe, den absolutte 
sosiale df~gradering, sier Ole 
Wilhelm Kluwer. 

.- Nå skal Arbeiderpartiet mi
me dette oppgjøret på ny, stå 
frmn sum ~-ll~ierlH'l'l'{!r aUer (~n 
gang (>g ruse seg på ;"11 H.l res 
femti år gamle nederlag. Men 
oss NS-barn ignorerer de. Vi 

linlportpr i l'vlanC'huri~L dcr han 
møtte hvit,'rusSl'n, på 11ukt fra 
bolsjevismen. Slik fikk han sin 
politiske oppvåkning, og vel 
hjemme i 1935 meldk han seg 
straks inn i Quislings parti. 
Hans Inor saug i NS-kOl'f,t og 
var NS-11llshjdj>('nes tabk"in
ne i Oslo byråd. D,· to giftet seg 
som begeistl'elle Quisling-ven
ner i en slekts},U111anti.::ik fest
rus i 194:1. Krigens utfall endret 
ingenting. Begg" døde som 
ihuga NS-ere midt på SO-tallet. 

Churchill skurk 
- Som et lite kn!>tt elsker man 
sine foreldre, og jeg vokste 
!>1'P i stor beundring for Quis
ling og alt han sto for, Vi om
gikkes bare allldre NS-fulk, 
slagne mennesker. Jeg kunne 
ikke oIlildage hvor ille de var, 
hvilke drittsekker de eg·entlig 
var, For meg var de lojale, mil
de og kjærlige. Derfor trodde 
jeg· også at det var grnsomt at 
bolsjevikene vallt krigen, og 
at Churchill og· Roosevelt var 
de virkelige skurkene, sier 
Kliiwer. 

_. J( 'g lt'vd(' i (kUlle 1 ruen til 
langt opp i gYllllli.lS(·C På spksti
talld, da jeg gil<k i 9. klass!:. 

har aldri vti"l'l lned
regnet i Ap's vl'!
ferdsrøkt, fordi seie
n~l1 bal'(~ er 
fullst"ndig om dl' 
kan kn('kkc oss og

" 

8. mai 
var for 

min slekt 
den totale 
katastrofe, 
den abso
lutte sosia
le degra-

skrl'v jeg en stil der 
j<:g tok l"or meg jø 
dem's rolle i tysk 
ØkO[)()111i son1 bak
grunn fur germa
n(~rn{~::; antis(~n}it· 

tisnH..'. så. 
Tre ul",r eltN fri

gj0ringen ble Ole 
Wilhelm Kli.\wers 
mor og brur kastet 
ut fra familiens 
gard. Ik fikk ingen
ting nwd, ikke rn"b-

-- Sarntidig bt'-

:", ikke kla,r. De 
søkte ly hos anch·" 
NS-folk og hos ,Juli
(~S søster, nWl1 ble 
stadig skynd vid,,
re. Ok Wilh,'lm ble 

dering " 

gynh~ min (~lJre 
bror il stille spørs
mål. Jeg fulgte ham 
sakt<: og ble sum 
lnang(' NS-barn 
mpd i (~ll sosi".dis
tisk b{'v(~gt~ls(~ for 
lik sum å mark(~l"e 
In in grYl'IHle n10t
stand. Likt'vd var 
året i militCl.'rf.'t mitt 

f,.,dt på seinhpstpn samme år. 
Han tilbrakt<: sin barndom i 
"<hlwt'r-rarllili{~ns nye sptt', (-~n 
;()kk",;t,,,, lik" ,,,,,kufor 

Nurdstu Koppang gård. 

9 års fengsel 
11'ar Lit- dPllll1 il !) .'ir:, fl'lli::il'!. 

Han ,att i bortinwl f,,,n. Vi nkk 
aldri bl'spk" ham, n1!.'n mor 
nkk derimot stadig lwspk av 
pre::-.tl'l1, sont 1'\}}'s~~kte å overta 
le hem,,, til å skille seg fra ham. 

- ,kg m0tll' min ra,. fm·sl da 
hall slapp ul. Han var utlnagret 
og SV'l'rt syk. I fengs"ld hadde 
han ja'rt seg slwlllakerfaget og 
åpnet, da han ble bedre, et 
verksted like under sin gamle 
storgard. ll'ol'lsatt h<lddc> vi in
gl'll av vån' (~iendl.'h~r dt-dra 
h,,('r gang vi rors;lkte il tå dem 
ut, ble vi jaget. 

Franskla·n:n'n Ol,> Wilhelm 
Kluwers far kvde i ti år som bi-

vprste mareritt; ett 
år i fiendens kla:r' Min brur si
er dt'l'irnot at han ~.;vntes histo
l"ietirJ1t~ne var vpn;C' 

- Men etter hvert !;·i1rk det 
hele 0P1I for deg'! 

-- Ja, men over tid . .leg reiste 
til Paris, studt'rtl' rrall~·k ug blf' 
('Il ~;J;\J.~:; dl\Hilllll·lllh', ;)ndssh)\' 
rnarxist ut('rl ('Ilgang å ha lest 
l'n linjc' av Marx. J"g vanket 
sumn1f~n llH:d joder og humofile 
son1 (!n slag~~ di.·rnonsirasjon 
Oppdagelsen av j\,t!e\ltryddd
sens onlfc.tng lJlt~ for meg et cre
scendo i denl1l' fren1rnedgjørin
gen. Du ble nazismen ikke bare 
et politisk prosjekt, men skjær 
ondskap. "HistlJrieli blir skre
vet av seierht'ITl'I1!' ,- val" mine 
foreldres skeptisk;: kommen
tar. 

- Skjllllller du da ikke at be
hovet for gjengjeldelse kall 
være levende også femti år 
seinere'? 

- Med min bukgrulln n1å jeg 

. .,. 
~L 

~', .. <1':- Daqbladl 
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BARE NS-FOLK: - Vi omgikkes bare andre NS-folk, slagne mennesker. Jeg kunne ikke oppdage 
hvor ille de var, hvilke drittsekker de egentlig var, sier Ole Wilhelm KlUwer (49). 

nyansen:. ingen hjl~nnll.l'{rfJlH
rHal111 :-;011('\ tr()~'.s alt :·~~I kl .J.',I' 

,',<HB luill raI 
- Det var faktisk lVIil"rg··L)lk 

snm satt nesten fra "i'i,;·"ns 
beb')'lmelse og til frigjøringcll. 

- fJet et" sant. l\tJl~ll jeg ild!" ;111· 

så tilbrakt mitt voksn" liv med 
fl f()l'S01{(' li argulJ1('n1ere 1110t. 

ult UHH' og fal' ~;tl) for. Og iblunt 
har jeg snublet, fDrdi d<.:> fur 
rHPg var både sYD1patiske og 
opp,·gående t"orPldre hPlp liv!'t, 
pokker tu dem. Dette dil"mma-

et er like uutholdelig for all" 
NS-barll.i"!.~ kjenner. Det vil :.i. 
jeg vet 0111 pt pal'·-tl'e sunl 11~!! 
forblitt ved sine fedres ståsted. 
Psykologisk sett er det de "lill 
tross all er ll'ngst nede. 
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