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Ill§ll~ i ~ ;;"'~=7~~::::":"~ hi~dre ;::7~~ ':ro våre a;''':,='~'7: __ _~ b1:i~l_ ~ stor del bygget av frivillige nordmenn, skriver Tor Waaler 
debatt@vg.no 

Forsinket , 

'

Værnes flystasjon 
ved Trondheim ble 

utbygget på rekordtid av 
frivillige norske 
entreprenører og 
fagarbeidere, mens 
kampene fremdeles 
pågikk i Norge: 

• c»ppmør 
....... riHHle~1--fiii! 

Tor Waaler 

-.ter overskriften «Det 
(, • .arde» oppgjøret», hadde 
høyesterettsadvokat Terje 
Herrem den 9. april et de
battinnlegg i VG, som tren
ger både korreksjoner og 

" ,Ilende kommentarer. 
i __ ~ rem skriver for det første: 

«Forskere skal nå gjennomgå retts~ 
oppgjøret på nytt med revisjonistiske 
"",ne. dvs. se med velvilje på tyskere 

-< . og nazister." 
~~n det her cuale o.m et forsk

ningsp~osjekt. er det "Vel Ikke sikkert 
at resufOatet blir som Herrem antyder. 
Kanskje blir den motsatte konklusjon 
tnlkket. Den som lever får se. 

Herrem fortsetter: 

Norske krigsseilere. særlig vetera· 
nene fra Murmansk·konvoiene, vil 
nødvendigvis ha sterke gnistopplevel
ser når svikerne fra Værnes minnes. 
Krigsseilerne ble som kjent «glemt» 
under frigjøringsrusen 1945. Det var 
over 40 000 uteseilende sjømenn under 
krigen. hvorav 4000 ga sine liv for sitt 
fedreland. Bare så det er nevnt. 

Pa grunn a v en uheldig erindrings
forskyvning skriver Herrem videre: 

De fleste tyskerarheidere var ledige 
og (bi.a.) tilvist arbeid av arbeidskon
toret. Noen få lfreide å komme seg 
unna ved å ta gardsarbeid eller røm· 
me til Sverige. 

Blander sammen 
Herrem blander sammen historiske 
fakta når han beskriver et av tysker
nes farligste overgrep under okkupa
sjonen. som først fant sted etter nær .. 
mere Ire års okkupasjon. nemlig «Lov 
om Arbeidsmobilisering' aV 22. feb
ruar 1943 «om total innsats av hele lan
dets arbeidskraft for de germanske 
folks og hele Europas livskamp mot 

«Det er beklagelig. men min genera· bolsjevismen». En slik rulleløring 
sJon har gnistoppievelsen når vi tref- kunne selvsagt brukes for innkalling 
fer eUer leser om personer som var på av nordmenn til fronttjeneste eller ar
t'o"" g ..... .., >I,,...,,... l:Ig det kan dessverre b@ldlltj@n@!lt@ ut@n\\\nu§. h~{)r OOh{)~\;t 

også gjelde deres var prekært. Først da tok flere (som 
barn.» ikke arbeidet på tyske anlegg) gårds· 

Herrem har ingen arbeid eller rømte «på skauen". eller 
grunn til noen hekla- til Sverige. Herrem bør repetere «FeI
geise. Han står på. lestelegram» rra Terboven og Quisling 
trygg grunn i den til Hitler 2~. februar 1943. Det er ry.· 
evangelisk-lutherske tende lesning. som er referert i «Norge 

lære som Den norske statskirke be- under Haakon Vll», Odd HøIAs. (1957) 
kjenner seg til. Se Leks. 2. Mos. 20.5 og s. 472. 
34,7 (eldre tekst): «Han hjemsøker fed- De faktiske forhold om tyskerarbel
res mIsgjerninger på barn og på bar- deme er også beskre'vet av Karsten 
nebarn. på dem i tredje og på dem I Alnæs. Odd Hølås (1957) be. IV. s. 489 
fierde ledd osv .• Om nødvendig hør ff .• hvor det bl.a. heter: 

"em repetere «Forklaringen. I Lu- Som vi har nevnt. skaffet de tyske 
:s lille katekismus. som han sik- tiltakene arbeid til titusener av nord-

kert kunne utenat i sin tid. menn. De arbeidet på nye veianlegg og 
Herrem har en liste over følgende jernbaner. på kaianlegg og i gruver, i 

kategorier av landssvikere: passive industrien og med å reise de etter 
medlemmer i Nasjonal Samling. tys- hvert mange militæranleggene: f1y
kerJenter. tyskerarbeidere. hvor Her- plasser. brakkebyer. varslingsanlegg. 
rem bl.a. anfører: bunkerser osv. Særlig i de nordlige 

«Tyskerarbeiderne levde kummer- landsdelene der mesteparten av okku
i brakker. på flyplasser o.l. og tjen- pasjonsstyrkene var stasjonert. økte 
enger som var brukbare til poker- kommuneinntektene og gjennom-

spIll og lite annet.. snIttsinntektene betraktelig. (og vide· 
De Caktlske Corhold var at f.eks. re): 

kunne ikke straffes. blant annet fordi 
svært mange av dem hadde vært i en 
økonomisk tvangssituasjon ... 

Dessuten påtok et ukjent antall 
nordmenn seg frivillig arbeid i Tysk
land. siden fronttjenesten for tyskerne 
skapte et stigende behov Cor fagarbei
dere. Disse tyskerarbeiderne fikk eks· 
tra rasjoneringskort på bl.a. arbeids
klær. skotøy og matvarer. Jeg har selv 
lest en sllJ5-'Y:.1?ei<lskontrakL.- ___ . 
---.rFe§1ung N orwegen» som skulle 

V æmes flystasjon ved Trondheim ble - Titusener a v 
utbygget på rekordtid av frivillige menn og kvinner 
norske entreprenører og fagarbeidere. fikk fast arbeid og 
mens kampene Cremdeles pågikk i tidvis meget god 
Norge. bl.a_ fra Hegra Cestning. Rulle- inntekt for første 
banene på Værnes var nemlig for kor- ~~tt liv. I 
te til å kunne betjene tyngre tyske /{lJarene 1932"'44 reg
bombefly som omgående (UnverzUg- nervimedatmc1-
Iich) skulle settes inn mot våre alllerte lom 100000 og 
og deres konvoier bl.a. med norske 150 000 arbeidere 
krigsseilere. Dette oppdraget ble altså var direk te sys
løst på rekordtid av våre landsmenn selsatt ved tyske 
på frlvlllig basis til tyskernes grense- bygg og anlegg i 
løse forbauselse. Norge. Dertil 

, 

'

Frivillige norske 
arbeidere hadde 

tatt jobb for tyskerne 
allerede før kampene 
i Norge var avsluttet, 
skriver forfatteren. 

hindre invasjon 
fra våre allierte, 
ble altså for en stor 
dei bygget av fri
villige nordmenn. 
Tyskerne var såre 
tilfreds med kvali
teten. Den kan 
man fremdeles be
undre etter nær· 
mere 60 år. 

Det er påfallen
de at Herrem ikke 
omtaler kategori~ 
en: Riksrådstor· 
handlerne med de En tysk kollega (2. generasjon!) kommer en stor 

kunne flere år etter krigen tilfeidigvis gråsone med tyske og tysk·norske 
fortelle meg at hans far (Oberst der virksomheter. Trolig var en stor del 
Lultwaffe) hadde regnet med at tys- '. av den yrkesaktive befolkningen: ca. 
kerne i aprll1940 var innstilt på å måt-. ·1,3 millioner - med på slikt arbeid i 
te bruke alle. om nødvendig hensyns- kortere eller lengre tid. 
løse metoder for å rå den kategoriske Dette er i full overensstemmelse 
ordren Cra Berlin utført. Obersten kun- med hva Einar Gerhardsen skriver I 
ne aldri forstå at så mangtrverneplik- «Erindringer 1945-55 •• (Samarbeid og 
tige nordmenn saboterte en moblllse- strid; 1971) s.60. 
ringsordre for å påta seg godt lønnet Det var mange som under krigen 
arbeid Cor tienden. Norge var fremde- tok såkalt tyskerarbeid. Tallet ligger 
les i krig med tyskerne. mellom 100000 og 100 000. Alle disse 

tyske okkupasjonsmyndigheter alle-
rede fra sommere.l'!jl)i9..1,hvor S!.ol."tin
gets presidentskap hadde et "særlig 
tungt: ansvar. RiksrådsCorhandllngene 
resu1teite-som kjent i en avstemning i 
Stortinget den 10. oktober 1940. hvor 49 
og 129 stortingsrepresentanter stemte 
for kongehusets avsettelse. mens et 
~ertaW på 78 og 121 Xl'<ltok_å_ a vse.tte 

onge useTimitil fredssiutnin.g"en. (Se 
UairH"las."sllerl overifor. s. 431 ff.) 

r Gerhardsens «Erindringer 1910-

45» (Fellesskap i krig og fred). Oslo 
1970. refererer han «Debatten i Stor
tingsgruppa». s. 168. hvor det bl.a. he
ter: 

Martin Tranmæl fra sentralstyret 
sa at en ikke måtte glemme at presi
dentskapet - bortsett fra alle medan
svarlige - faktisk hadde henstillet til 
Kongen og regjeringen om å gå av. 
Den akten kommer man ikke forbi. 
Det var et åpenbart brudd på Grunnlo
ven. 

HvorCor fikk alle stortIngsrepresen. 
taiifene samstemte (or avsettelse av 
Kongen og hans hus. fullt amnesti alik 
åt flere kunne fortsette sine politiske 
løpebaner etter krigen? Som om intet 
var skjedd. Som jurist har vel Herrem 
gjort seg visse tanker? 

En kollega hadde utmerket aeg som 
en av Titos unge partisaner under den 
tyske okkupasjon av Jugoslavia. Man
ge år etter krigen fortalte han tilfel
digvis at det ble ansett som kvalifisert 
landssvik å forhandle med fienden 
med sikte på et slags administrativt 
samarbeid i strid med eller ved om
gåeJse av forfatningen_ En rekke saker 
bie etter frigjøringen reist mot sviker
ne. som med få unntak førte til døds
dommer. Frivillige tyskerarbeidere 
som vi kjenner begrepet. var nærmest 
ukjent. Som landssvikere bie de fleste 
likvidert allerede under okkupasjo
nen. Sa min kollega. 

Han hadde som 20-åring deltatt i og 
senere ledet et antall henrettelser av 
dømte landssvikere uten å få noen 
form for sjelekvaler. Cordi: «Ingen som 
sviller sItt land. har livets rett.-
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