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Vilcen lolkehøgslcole var 
nazi-slcole under krigen 

Lite kjent lokal krigshistorie er nå avdekket av dokumentasjonssenteret Norge under okku
pasjonen. Cand. philol. Ove Johnsen fra Gjøvik legger i disse dager fram en rapport der han 
avslører at Nasjonal Samling i årene 1942 til fredsvåren 1945 leide Viken folkehøgskole og drev 
elt av landcl5 to partistyrte «statsgymnas» der. I alt 61 ungdommer var innom Viken «stats
gymnas» som elever før den ble lagt ned i 1945. Flere lærere fra Gjøvik gymnas var også ti
mclærerc vcd skolcn. Elever fra skolen har senere hatt ledende stillinger i landets styrende or-
ga ncr. 

Les mcr om den nazi-styrte skolen på Viken på SIDE 4 
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Viken folkehøgskole var 
NS-skole under krigen 
At Viken folkehøgskole under krigen var leid av Nasjonal Samling og om
gjort til et S<Ikalt «~tat~gymnas for evnerik norsk ungdom», er lite kjent krigs
historie for folk flest i Gjøvik. Nå foreligger en rapport som forteller om drif-

ten av denne nazist yrte skolen, utarbeidet av cand. philol. Ove .JohlL~en for 
dokumentasjolL~enteret Norge under okkupasjonen. 

Av Odd Martin He,jadalen Utdanne ledere 
Det forelå også storslagne planer 

Gjvsvik var. ved :-.idcn av Sakshaug om at staten (dvs. det NS-styrte Nor-
i Nonl-Trøndclang. det eneste stcd i gc med Vidkun Quisling i spissen) 
landet SOIll hadde eget gymnas for også skulle timmsiere elevenes vide-
ungdom som sympatiserte med Na- re studier etter gymnastiden på Vi-
sjonal Samling. Skolens offisielle ken. Dette skulle skje i fonn av sti-
navn var Nasjonal Samlings stats- pendier, uansett hvilket studium de 
gymnas "li evnerik norsk ungdom, ønsket å ta fatt på. 
og var i virksomlll't mellom 1942 og Statsgymnas-ideen til NS var ing-
I ~45. en nyskapning innen norsk skolehis-

I ,IlL 61 ungd<Hlllller var innom det torie. Både [{)Iulelt og faglig varden 
stIkalte ~<...,t<.ltsgyn1l1a...,et»s undervis- en videreføring av landsgymnasord-
Iling<.,tilhud ved illtematsknlen på Vi- ningen fra 1914. Men tanken var nok 
ken. S(llll dengang V;lr kristelig ung- mer visjonærenn som så. I systemet 
dOlllskolc. SI-olens f,"ste kull skui- li, tanken og muligheten til å effekti-
le etler planene avlegge examen ar- visere og målrette opplæringen mot 
tilllTl ">()Ill priv'ltistcr ved Hamar Ka- et homogent elev materiale som med 
tedral,kole våren 1946. Men ktigs- tiden skulle gå inn i ledende funk-
utviklingen omkalratrete disse pla- sjoncrildet nye Norge, slik NS så det. 
nene. Men som mye av det NS la planer 

Rapporten, "om cr skrevet av cand. om for for sitt «nye Norge», forble 
phi 101. Ove John,en fra Gjøvik, er også disse planene bare på papiret. 
hasert på samtaler og en spørreun- Krigsutviklingen medførte etterhvert 
dersøkeise foretatt hlant de 47 gjen- helt andre prioritetinger. Men ett 
levende elevene fra skolen. 23 av dis- statsgymnas rakk de altså å etablere, 
se har svart anonymt p" undersøkel- det på Viken folkehøgskole i Gjøvik. 
sen. Det andre statsgymnaset, som ble 

Nasjonal Samling hadde under kri- etahlert p" Sakshaug i Nord-Trøn-
gens første år }tuJcplaucr.ow.å.ffi.i......delag i august 1944, var i hovedsak 
gang fire-årige statsgymnas i de fles- beregnet på penniterte frontkjempe
re fylkel. Di,se var stort sett basert I re og hadde denned en noe høyere 
på det man på den tiden kalte lands- gjennomsnittsalder. Disse 45 eleve
gymnas. men hadde også en del na- I ne var mellom 18 og 20 år gamle. 
listisk «I;ere» p" timeplanen. Det var i Våren 1945 ble disse imidlertid sendt 
ministerpresident Vidkun QuiSling til en mobiliseringsleir i Nord-Trøn-
som i mars 1942 vedtok at slike stals- delag for våpenopplæting. 
gymnas skulle opprettes. Disse skul
le være for «særlig begavet ungdom 
fra hele landet». 

To elever fra Oppland 
Elevene ble rekrultert gjennom an

nonser i avisene (vesentlig gjennom 
deres eget organ «Fritt Folk»), forel
dre med NS-sympatier, hekjente og 
Nasjonal Samlings partiapparat som 
henvendte seg til evnerik ungdom mel
lom 140g 18 år. 

Opptaksprøven til første kull som he
gynte ved skolen i august 1942, ble fo
retaU på Valdres Landbn,ksskole på 
Leira. Der hle eirka 95 søkere inter
vjuet og 31 Ult( opp som elever. Det var 
ingen jenter hlant disse. Dette skyldes 
sannsynligvis internatl'orholdcne ved 
Viken. Elevnokken kom fm alle fylker 
med unntak av Tmms. Nordland. Hor
daland og Bergen. Fm Oppland startet 
to ungdommer sin gymnas-utuannel
se ved skolen. 

Undcrvi:ming. 0prhold og rci~r var 
gratis. Ingen av dis<.;C tok eksamen som 
planlagt i 1946. men alle som svarte på 
~rx~rreunuer<;~1"elscn, t{lk examen arti
lUll i Illpet av ;kene 1947 til 1%0. Fler
tallet av di ",se igjen har "iden i livet in
nehatt Icuende "tillinuer i samfunnet. 
En av elevene på I\lrst~;1rskullet var se
nere industriminister Olav Haukvik i 
Oddvar Nordlis regjering og fylkes
Illann i Telemark. som siden sto fram 
og fortale om "in studietid ved stats
gymnaset pil Viken. Ellers finncrvi nc
re advokater. leger. veterinærer. sivil
~;konomer og t<~nnlegcr hlant de ele
vene som gikk pil NS-skolen pil Gjø
vik. 

Lærere fra Gjøvik gymnas 
Viken folkehøgskole var i disse 

årene leid av Nasjonal Samling. Driv
kraften bak hele prosjektet var lektor 
og cand. philol. Johs Myhren fra Lil· 
lehammer. Ellers besto administra
sjonen av partitro personer hvor bare 
en, forretningsføreren, var fra Gjø
vik. 

Som lærerpersonell ble det reima
tert timelærere fra Gjøvik gymnas, 
uten at det av disse ble forlangt noe 
parti medlemskap. 

NS sitt statsgymmis på Gjøvik skul
le som nevnt følge de samme under
visnings-retningslinjer som lands
gymnasene. Etter planen skulle sko
len ha to linjer; en engelsk- og en re
allinje. Skolen fikk ingen eksamens
rett, elevene måtte gå opp som pti
vatister. 

Det ble særlig i fagene norsk og 
tysk lagt vekt på å oppnå størst mu
lig elevaktivitet I norsk litteratur rokk 
man derfor å komme igjennom en 
større stoffmengde enn det som var 
pensum. Dette skyldes godt organi
sert gruppearbeid og foredragsvirk
somhet. 

Elevene på Viken var naturlig nok 
godt motiverte ungdommer som vil
le noe med sin utdannelse. De var en 
nivåmessig homogen og ressurssterk 
gmppe. 

Samarbeid med Ungdoms
fylkingen 
'·flele 91 ,3 prosent av de som svar

te på spørreundersøkelsen syntes de 
hadde hatt stort utbytte av tiden på 

Det er cand. philoL Ove 
Johnsen fra Gjøvik 
som sammen med in
geniør Petter Moe fra 
Sandefjord som har ut
arbeidet rappol1en om 
Vikel/ kristelige ung
domskole som Ul/der 
krigm var el såkalt 
slatsgyml/as drevet av 
NS-folk. 

statsgymnaset på Viken. 
Fritidsaktivitetene ble lagt til rette 

i samarbeid med Ungdomsfylking
en i Gjøvik. NS hadde et godt utbygd 
apparat i byen med en aktiv ung
domsorganisasjon. Gjennom denne 
deltok elevene i idretts- og under
holdningsarrangementer og utfluk
ter. Samtidig fikk de god innføting i 
ideologi og politikk. Disse arrange
mentene foregikk både på skolen og 
andre sreder i Gjøvik-legionen. 

Selv 'om dette var en NS-styrt sko
le, var det ikke noe krav om at ele
vene skulle ha NS-sympatier. A v de 
31 som ble tatt opp som første elev
kull, hadde fem av elevene ingen 
sympatier for partiet overhode. hel
ler ikke gjennom foreldrene. En var 
direkte motstander av NS. Istedet 
hadde han sterke kommunistsympa
tier, men om dette var kjent ved opp
tak, vites ikke. 

Blant de 23 tidligere elvene un
dersøkelsen til cand. philol. Ove 
Johnsen omfatter. viser det seg at 74 
prosent av de opptatt elevene hadde 
foreldre eller søsken som var med
lem av NS. 56,6 prosent var selv 
medlem av NSUF før de søkte om 
opptak, mens 26 prosent hadde hatt 
eller innehadde tillitsverv i organisa
sjonen, 21,7 prosent ble medlem et
ter at de hadde begynt på skolen. De 
øvtige forble uavhengige av partiet. 
Enkelte hadde til og med nær fami
lie som var aktivt med i motstands
bevegelsen eller i militærstyrkene i 
England, 

Flere falt fra 
Etter at skolen kom i gang i august 

1942 med 31 elever, ble det både året 
etter og i 1944 tatt opp nye elevkull 

ved skolen. Hvor mange dette var, er 
ikke kjent. Sannsynligvis var disse 
elevkullene større enn det første. Det 
ble ikke tatt inn elever våren 1945. 

Opprinnelig var det meningen at 
stalsgymna<et på Gjøvik skulle ta opp 
elever hjemmehørende på Østl;mde~ 
men siden det var uvisst om flere 
gymnas skulle opprettes i overskue
lig framtid, ble det tatt opp elever fra 
hele landet. 

Langt de fleste kom fra landsbyg
da (75 prosent) og var sønner av gård
brukere. Fra Oslo var det tre elever 
ved inntaket i 1942. 

Ikke alle gjennomførte sin utdan
nelse ved statsgymnaset på Viken. 
Av de opprinnelige 31 elevene på før
ste kull falt etterhvert flere bort. Det
te på grunn av motstand mot det 
NSUF-baserte miljøet ved skolen, 
mens en meldte seg til fronttjeneste 
(han var 18 år gammel og eldste 
elev). Ytterligere sek.s klarte ikke års
eksamen i 1943 og sluttet. 

Meldte seg til fronttjeneste 
IlØpet av stalsgymnasets eksistens 

på Gjøvik meldte 13 elever fra før
steårskullet seg til krigs0eneste som
meren 1944, slik at klassen endte opp 
med bare ti elever fra skolestart i au
gust. Dette var for få til at man kun
ne fortsette. Denne<! ble det satt igang 
en aksjon både blant skolens ledelse, 
partimedlemmer og foreldre for å 
stoppe de som i løpet av sommerfe
rien hadde meldt seg til front0enes
te. Selveste Vidkun Quisling enga
sjerte seg i saken og grep inn overfor 
tyskerne for å få elevene frigitt fra de 
tyske vervingsmyndighetene. Men 
saken var på dette tidspunkt visstnok 
kommet for langt til at den kunne an-

Ilulcres. 
Som ct slag I-.ompmmiss. endte det 

med al disse 13 elevene hil' sendl1il 
Fon:r ..... kolcll ptI k." . ...,llI.~jtll. Cllllllk'l

offiscr. .... kurs på Ringsaker og deret
ter til Riishy skole p" Dokka I<)ropp
hold der. Det hele var en prol<mna
sak eller «ulhalillgsmarMvCT» for å 
forhindre at de hl~ sendt til I-';g'tje
nesle. Disse elevcne kOIll da !lelk'l 
aldri til fronten. 

Det var troen p[\ lysk seier. idea
lisme. o.;pcnning og utferdstrang: "'0111 

var drivkraften hak elevene..., CIH.!;!

sjetnent. Klassen fra 1942 gikk s,~all 
i opplosning og de resterende ekve
Ill' måtte over til andre skoler. F!('[\' 

gikk over til Hamar K<llCdndsJ...olc. 
De ~;vril!e to klassene fortsatte imid
lertid pli Viken fram til mai 1945 da 
skolen nedla sin virksomhet. Samt
lige avla senere examen artiulll \'L'd 

andre skoler som rrivaLi~ter. Dl' I1C\
te oppnådde også rcsuilatcr :-.Olll lit 
over land~gjennomsnittct. 

Tjente godt på utleie 
Gjennom forsøket med statsgYI11-

n;l"l'[ p,i Vikell m./.. NS \tirJ.;c1it:gjnI1 
en av sine sentrale skolcpoliti~"'e tan
ker, nemlig «den sosiale rettferd)), 
det vil si å skape et skolemiljo "om 
sveiser "ammen alle elever. uan~etl 
sosial og økonomisk status og kultu
rell hakgmnn deres foreldre måtte ha. 

En tysk ...,eier i 1945 eller cn ytlcr
Iigcrc I()r!engclse <lV krigen. ville tro
lig ha styrket statsgymnasets posi
sjon i vårt skolevesen. Det er heller 
ikke utenkelig at det på sikt ville hlitt 
enerådende innenfor vår videregå
ende allmennopplæring. Dette ville 
også ha vært helt i samsvar med Na
sjonal Samlings skolepolitiske tenk
ning, skriver blant annet cand. phi
lol. Ove Johnsen til slutt i sin rapport. 

7.juni var Ove Johnsen til stede p" 
I en elevsamling på Holmen Fjordho .. 

l
i tell i Asker der 17 av de tidligere Vi
, ken-elevene var tilstede. Viken fol

kehøgskole har selv ligget «lavt i ter-
renget» når det gjelder omtale av ti
den som statsgymnas. Dette- cr hare 
nevnt med et par linjer i cn juhi
leumsheretning på I 950-tallet. Sko
len tjente "'pass godt med penger på 

\ å leie ut lokalene til Na.jonal Sam
, ling at den hadde forholdsvis god økl nonomi da den startet opp igjen sin 
ordinære skolevirksomhet i augu\t 
1945. 

Hva er «Norge under okkupasjonen»? 
Prosjektet og dokumen

tasjonssenteret Norge un
der okkupasjonen ble opp
rettet i fjor i forbindelse 
med 5O-års markeringen av 
fredsåret 1945. Det er be
liggende i Sandefjord og 
har Jan Eidi som prosjekt
leder. Fonnålet med sente
ret er å samle inn materia
le om alt som skjedde un
der den andre verdenskrig 
i Norge. Spesielt Nasjonal 

Samling har fått prosjek
tets øyne rettet mot sin 
virksomhet. 

Så langt har man gjen
nomført blant annet disse 
prosjektene: 

'Nasjonal Samlings or
ganisa,jon i Norge 1940 -
1945_ 

'Arbeidstjenestens or
ganisasjon i Norge 194D-
1945. 

'Norske frontkjempere 

1941-19450g50årsene-
re. 

*Lchcnsbom i Norge: 
8.364 krigsbam med norsk 
mor og tysk far. 

*Nasjonal Samlings 
statsgymnas i Gjøvik og 
Sakshaug. 

*IIIcgalc aviser i Norge 
1940-1945. 

*7('f} fangeleirer for r1IS

sere, polakker og jugosla
ver 1941 - 1945 i Norge. 

Rerc større prosjekter Cl' 

også p,t gang hvor flere 
omfatter avsløringer av Na
sjonal Samling~ aktiviteter 
under krigen. 

Prosjektet er støltet a v 
Kirke.- utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
llcre fylkeskommuner 
(ikke Oppland), Eugene 
Nielsens stiftelse. Norsk 
Hydro, Jotun og fergesel
skapet ScanJi Line. 
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Gjøvik, den 16.07.96. 

Bjørn 0string, 

Takk for tilsendte kopier av avisutklipp over Vendela Kirsebom 
og b~rev fra Ola. Jeg synes det er svært interessant å lese 
disse tingene, da.det gir meg en større forståelse og bedre 
innsikt i hvordan dere opplever fortiden - og ikke minst 
ettertiden. Jeg har i løpet av dette året jeg har vært 
engasjert i dette prosjektet lært svært mye 
okkupasjonshistorie av de mange kontakter jeg har fått etter 
hvert. Det har fått meg til å fornemme noe både av det 
menneskelige engasjement og det miljøet dere arbeidet i. 
Du og personalet på INO har ikke minst bidratt til det! 

Sender til din orientering avisen Samhold på Gjøvik hvor jeg 
har hatt inne en reportasje om Statsgymnaset. Det var en 
lignenede omtale i VG torsadg 11.07. og Bergens Tidende skal 
visstnok komme med et innlegg en av dagene. 

Mine neste oppgaver er føreropplæringen og hirdopplæringen. 
Jeg har forlengst påbegynt arbeidet, men er blitt en del 
forsinket, da jeg har måttet vente nokså lenge på å få adgang 
til det matrialet som finnes på Riksarkivet. Ellers står 
Frontkjemperskoien og opplæringsvirksomheten i NSUF for tur. 

Jeg ønsker deg og din familie en fortsatt god sommer. 

Vennlig hilsen 

/ 
I 
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