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Takk for hyggelig telefonsamtale! 

:M 20245 

Som j eg nevnte har j eg nettopp begynt å se på skolen under siste verdenskrig. Men interessen 
for å høre om arbeidet og opplevelsen av skolen fra ulike grupper er til stede hos meg. 

Jeg har arbeidet noe med lærebøker som ble gitt ut. (Jeg har så langt bare interessert meg for 
folkeskolen). De fire jeg har funnet, er: 

Feyling, S. 1941. Liv og lære. Kristendomslære- med øvinger. J.M. Stenersens forlag. 
Jensen, H., Norvik, L., Waage, Ch. 1941. Deutsche Fibel: tysk lærebok for folkeskolen. 

Gunnar Stenersens forlag. 
Hoel, K., Sørli, O. (utgivere). 1942. Hva du bør vite om den nye tid. AlS Nasjonale 

Lærbokforlag. 
Kvassnes, S., Rian, E, Saxlund, S. 1944. Slekt og individ. Centralforlaget. 

Jeg ville finne det meget interessant om det også fantes flere bøker, men det er disse jeg har 
funnet fram til. Interessant ville det også være om detskull,e vær~ noen gjenlevende blant 
forfatterne. Men, som allerede nevnt, ønsker jeg å prøve 1 komme i kontakt med lærere som 
var tilknyttet Nasjonal Samling eller Lærersambandet, og barn av slike, for å kunne høre om 
deres opplevelser. Men som vi også snakket om i telefonen, jeg vet at jeg er meget sent ute. 

P.S. Jeg reiser nå på ferie. Derfor har jeg ikke behov for noe snarlig svar. 

Kjære Tom. 

Jeg husker veggen din med bøker utkommet under OkkupaSjonen. 
Kan du sende meg navn etc. på andre bøker som du måtte ha 
peiling på, som er beregnet for undervisning?Det må da være fler? 
Ikke bare til vanlige skoler:Men også Universitet,Høyskoler etc. 
Noter også ellers tips: Ellers god sommer. Vi vil vel 
avvekslende være hjemme og på hytta.Kansje noe til Tyskland.Får se. 
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~m B.Jensen 
jørnstadvn. 57 
440 Røyken. 

Asbjørn Tveiten, 
Kvernabekkvn. 26 b, 
5243 Fana. 

Røyken,28.juli 2000. 

Jeg har fått oversendt et brev De sendt~ Bjørn Østring 
angående lærebøker ang. folkeskolen under kirgen 1940-45. 

I tillegg til de bøker De har nevnt i brevet vil jeg nevne 
at det ble innført en ny rettskriving i 1941, jeg vedlegger 
fotostatkopier av titelarket på de tre heftene jeg har. 

Jeg legger også ved fotostat kopier av "Hva du bør vite om den 
nye tid" da utkom 3 utgaver av denne bok. 

Det kan også nevnes at Feylings bok "Liv og lære.Kristenlære med 
øvinger." utkom i 3 opplag,1941,1942 og 1943. 

Jeg kan ikke si om det er noe forskjell i innholdet av de nevnte 
utgaver da jeg ikke har kontrollert dette. 

Jeg kan nevne angående forlagene at J.M.Stenersen og Gunnar -Sten
ersens forlag er det samme,Centralforlaget AlS er en filial av 
Gunnar Stenersen opprettet i 1943 opphørt 1945. 

Hviss de skulle ha spørsmål om andre typer skolebøker er det bare 
å ta kontakt. 

Men resier på ferei i disse dager og er ikke tilbake før 21. 
august. 

Med vennlig hilsen 

Tom B.Jensen 
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BJORN OSTRING 

Kjære Asbjørn Tveiten. 

'\-·1363H0\1}( ,l6.nove~ber 2000. 
FjordH'iell 77 B 
Telefon 6753 09 5~ 

Efter et lengere fravær kan jeg endelig begynne med korre

spondanse som har vært lagt til til si1e. 

Jeg har mottatt Deres brav av 28.fm. og det gleder meg å ha 

vært til tjeneste. Nnr det gjelder Tom B.Je.sen har jeg fått 

kopi av brevet han sendte De@. Han bør kunne være til større 

nytte enn hva raskt skjedde, mens han pakket seg ut til ferie. 

Han har alt som kom ut under okkupasjonen og har hatt og har 

meget god forbindelsenned Nasjonalbibl6oteket,hvor forøvrig 
Karen Arup Seip i Krigstrykksamlingen har meget stor viten. 

·I NB finnes også noen tusen bøker som Institutt for Norsk 
Okkupasjonshistorie har lev~rt dit ned til Krigstrykksamlingen. , .... 
I Riksarkivet er det vel l:e*vatarkivet som best kan være ti-l 
nytte. Om det f.eks. under minister Rolf J.Fuglesang skulle 
være noe o~ ret~skrivningen av 1941. Vidar Øverland vet svært meget. 

Jeg v~t ikke om forfattere ennu lever. Men det gjør minister 
Ragnar Skanckes sekretær fru Karin Jevanord,Drengsrudveien 46.B. 
1385 Asker. Kansje husker hun ennu noe. 

Rektor Johs Myhren, Nordregate 19. 2613 Lillehammer har jeg 
kansje henvist til tidligre. Han burde huske ting. Notat fra 
VG vedlegges'~lf.:61 25 72 10. 

Min svigerfar Gerd von Mende var fra Riga og ekspert i "ikke
russiske folkeslag"i Sovjetnusland" og ble som sådan tjeneste
forpliktet til 0stministeriet under krigen.Han var aldri med-
lem av Hi t'lars parti, men hadde bare Rosenberg mellem seg og 
Qitler. Og min svigermor har skrevet en bok som fra ca.side 
100 kommer meget inn på ting skjedd under krigen. Jeg har 
kopiert av et par sider fra denne, fordi den viser hvordan 
okkupanten blandet seg inn i alt mulig. Også dette med utgivelse 
av skolebøker. Og et annet sted hvordan en - i samme stilling eom 
Terboven - gikk frem. Her var landet krigsbytte. Den situasjon 
Quisling fikk forhindret ved å gripe inn 9.apti1.~~ 

Kan jeg yderligere være til tjeneste, så bare bruk~Jeg hadde i sin 
tid ansvaret for all ungdom under 18 år som var medlemmer av 
Nasjonal Samling så svært meget u~nder ungdomsfeltet/kjeaner 
jeg jo til; men dette med skolebøker er en blank side hos med. 

Med vennlig hilsen 
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Asbjørn Tveiten 
K vernabekkvn. 26B 
5243 Fana 

Bjørn 0string 
Fjordvn. 
1322 Høvik 

Mange takk for tilsendt materiale, og adresser! 

Fana, 28.09.00 

Jeg har hatt kontakt med Tom B. Jensen, som har gitt meg nyttige opplysninger. Videre har 
jeg skrevet brev til Per. O. Storlid, som en slags introduksjon før jeg tar en telefon til han. 

Arbeidet mitt foregår eller ved siden aven rekke andre oppgaver. Derfor går det ikke så snart 
framover. 
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