B LAN T KJENTE mennesker finns det mange so m
skr iver dag bok. Dabokforfatter ne (og m utterne. sjøl
om de i kke e r så mange )
kan vi dele i to grupepr: de
som skriver for seg sjøl , og
de som skriver for å bli lest
av andre. 95<1, er av den siste typen. Den første ( lille l
gruppa har et saklig forhold
'.il skrivinga. De ønsker åta
vare på hendinger som raker en og kan bli viktige seinere livet. Den andre gruppa skriver for at leserne
skal få et bilde a\· forfatterne enn av virkeligheten
En slik dagbokforfatter tar
nøye omsyn til leserne. Det
e r sjølsagt menneskelig.
Trangen til forklaring for
ettertida styrer skrivinga.
En ekte statsbyr åkrat skriver ikke slike dagbøker.
Jens Haugland som justisminister 1955-63, kommunalminister
1963-65,
stortingsmann fra Arbeiderpartie t 1954-73, og etter
1968 sorenskriver i Setesdal.
Livet
hans
som
topp-politiker s tre kker over
den perioden i etter krigstida som ettertida oppfatter
som aggressiv i innenrikspolitikken <utrensking
og isloering av kommunistene. overvåking av «indre
fienderl> J ekstremt usjølstendig i utenrikspolitikken,
sterk amerikanisering av
kulturen og prosesser mot
«ureine)) forfattere (f.eks.
Myk lesaka i 1957), korporativ ledelse av fagrørsla,
h vor tendenser til faglig
«uro )) og d e t som ver re var
ble i møtt m e d ko leriske utbrudd og ditto tilta k fra F olke ts Hus. (H a ugland for te!-

ler at Haakcn Lie stadig var
op ptatt i samtaler med folk
fra den amerikanske ambassaden . Vi kan jo b a r e
gjette hvilke fellesinte r esser DNA-~ekretære n med
det store 1a g lige engasjementet had de med s tadig
skiftende a mer ikanske tjenestemenn. ) J ens Haugland var ikke en av mange
skiftende topp-politikere i
denen perioden. Som justisminister hadde han rekord
med sine 8 år. Ifølge seg
sjøl hørte han til en av Gerhardsens nærmeste. Som
politiker var han ikke særlig fargerik, dr istig eller
mann av store vyer. Som
tjener for staten må han ha
vært blant de sen tr ale.
Hva skri ver Ha ug land
om? Han fortelle r om politisk over våking (blant annet av Werna Gerhardsen ).
Han bekr ft e r at de t e ks isterte et eget overvå kingsnett i fagrørsla, hvor H aakon Lie, N TB -dire ktør Per
Monsen spilte sentra le ro ller sammen Me d Kolsås
(NATOs nordkom m ando)
og Asbjørn B r yhns SI PO.
Og at det eksister te lister
over personer som man
skulle sikr e seg i tilfelle behov. Dokumentasjonen av
denne indre overvåkinga er
e tterhver t blit t ganske solid . L egger v i disse opplysningene sammen med
det som e r kommet fram
fra a n net hold (bl.a. C.
Christensen og Svein Blindhei m ) veit vi nå at det eksisterte hemmelig overvåking i de politiske pa r tiene. i fagrørsla, det eksistet e
hemme lige militære g rupper, og det ekisterte lis ter

over «upå litelige» ind re fine der utarbeidet i samarbeide m ed amerikankerne
(CIA).
D e tte er i kke leng re oppsiktsvekkend e .
Framtida
vil supplere med opplysninger om hvilke planer som
skulle iverksettes ved indre
uroligheter, hvordan upålitelige skulle s ikr es og
e limineres, hvordan militære våpenholdninger skulle
sikres. Heim evernets rolle i
tilfelle indre uroligheter
m.m. Vi har et bilde av hele
bredden av s like tiltak i tida
1918-1940, vi vil snart få
d e t for de første etterkrigsåra.
Det oppsiktsvekkende er
at Haugland som medlem
av sikkerhetsutvalget i regjeringa og mangeårig justisminister hevder at han

Hauglands oppfatning he ller ikke kjetne noe til det,
fordi Haakon Lie og Halvard Lange hadde så eneståe nde ste rke posisjoner og
ikke ønsket å innvie la nde ts
justisminister og statsminister .
Christian Christensen har
flere ganger i kjølvannet til
avsløringer av slike tiltak
hevda at dette er sjølsagte
og logiske tiltak som alle
staterma omgi seg med, ja
han har også uttalt at han
håper og regner med a t liknende tiltak ckister er idag.
Han grunngir tiltaka som
fornuftige utfra statens interesser . Haug la nd står
fram som den us kyldigste
novise, og skaper inntrykk
av at det blei r yddet opp da
Bryhn begyn te å interesser e seg for E F -motstande r -

dergraver d en statlige fornuft. Haugland legger noen
kort på bordet, m en legger
han alle? Fra vårt syns punkt er dette en viktig deba tt. Det dre ier se g om å
for stå de n norske statens
indre m ekanikk. Chr istensen ønsker å mobiliser e det
borgerlige Norge til for svar
for at volds makta er på
vakt mot indre fiender. og
med indre fiender mener
han de samme som Haakon
Lie ; kom munister og andre
revolusjonære m.m. og det
han oppfatter som fiender
av NATO og USA. CC har
ikke forutsetn inger for å
skjønne hvorfor DNAs ledere aldri kan innrøm m e dette, - som t r overdige arbeiderle d er e.
Haugland dele r DNAs ledelse i 3 fraks joner: Ge r -
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Haugland og
oss andre
ikke kjente til disse sikker-

hetstiltaka.

Hvordan ka n
d et være m ulig?
I dagboka for telle r ha n
hvor dan han kom over lister av disse tiltaka, m en a t
ha n så lot d e t væ r e m e d de t.
Ha n lot vær e å gå t il bunns i
saka. Vi få r også inntrykk
av at G erha rdsen etter

ne.
J de seiner e å r a har vi

fått e n serie m ed e rindr•ingsbøke r fra vetera npo litike rne til D NA, uten at de
indre s ikke r hetstilta ka e r
ta tt o pp. CC ha r ang klaget
d isse for at de fortsatt benketer det som var (og er )
nødvendig, og d ermed un-

Det er oppsiktsvekkende at
Jens Haugland i boka si hevder å ikke ha kjent til sikkerhetstitakene retta mot «indre
fiender», skriver Lars Borgersrud i denen kronikken
h vor han anmelder boka.
ha rdsen fløya ( «We rnadottene»). Br atteliefløya («J am e nnene»)
og m a fi a en
rundt Haa kon Lie, P e r Monsen, Ha lvard Lange. Den
siste satt m e d full kontroll
over s ikke rhetspolltikk og
over vå king. Mellom d e to
førs te fa ntes det ingen
brue r . Den politiske hers-

kerteknikken besto i å utvikle ta ktikk for å hans kes
med
pressgruppe r
fra
g runnplane t , og for å finne
komp r omisser i pe r sonva lgene mellom de 3 fraks jonene. Mye tid og k r efte r ble i
b rukt på å styre unna
udugligheter og m a nge
«store nor dmenn » (f.eks.
Trygve Lie og Halvar d Lange) blir omtalt på måter
som slektningene ikke kan
sette pris på. Statens le d else som mange liker å se på
som æreverdig og «grundig» blir (i mange tilfeller)
redusert til intrigem a ke r i
og skanda le make r!. Særdeles mor som for progr essive
byråkr ater (som d e t finns
noen av ) å få bekrefta hvilke «grundige» proses ser
som lå ( og ligger ?) bak de n
«politis ke beslutningsprosess»?
DNA-myte n slår sprekker. De t er typisk at avs løring ene førs t kommer
fra juris ten Haugland som
ikke har bakgrunn i fagrørsla , og som heller ikke
ha r gått g radene fra b roile rs tadie t. De hyteriske r eaksjone ne fra Haakon Lie
og (de litt mer dempe d e
fra) Einar Gerha rdsen e r
fullt fo r s tåelige. Også fo rdi
mannen ba k dagboka i den
grad er beskjeden på egne
vegne. Vi ka n regne med at
de to nevnte he rrer sitter på
m a teria le om den siden av
saka . Me n noen d e batt om
d ette øns ker de minst a v a lle.
LARS BORGERSRU O
Kro11ikkforfa11eren er
i11d11s1riarbeier i
elek tronik k bra11sje11.

