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«RITI'MESTERENS testa
m ente» er tittelen på ei bok 
skrevet av J ens Erik Nor
mann. Rittmesteren er far 
hans, rittemeste r Ha ra ld 
Normann. Og hvem va r så 
det? Harald Normann ga i 
1970 ut boka «De fem første 
dagene». Denne boka var et 
sterkt kritis k innlegg i de
batten om 1940, spesielt 
fordi den var skrevet av en 
offiser og krigsdeltaker. 
Det er e n virkelig god bok, 
skrevet med s kikkelig ner
ve og indre sammenheng: 
D en boka kom til å få stor 
betydning for synet på 1940 
og krigen for folka v min ge
ne rasjon, d vs. de som idag 
nærmer seg de 40, og for 
meg sjøl. 

Førs t noen ord om Harald 
Normann. I a pril 1940 g jor
de han førs t noe veldig lurt. 
Seint på høs ten g jorde han 
noe veldig dumt. Det lure 
var at h a n om natta til den 
9. april fikk flytta alle flya 
til hærens flyskol e p å Kjel
le r som h a n var sjef for, til 
et h e mme lig sted p å Øye
ren. Kamuflert. Da de tyske 
flya dukka opp over Kje lle r 
noen timer seinere m ed 
bombene sine, fant de ikke 
noen av de m. Dermed red
da Normann en rekke fly 
som kunne blitt v iktige for 
den norske hæren som opp
klaringsfly og sambands
fly. Kunne blitt. De blei det 
ikke. Hær e nsoverkomman
do med Ruge i ledelsen 
klarte ikke å bruke de m . 

Etter å ventet i det uende
lige p å ordre om hvor dan 
ha n skulle bruke flya, mis ta 
han tålmodigheten. Is tedet 
for å r is ikere at de skulle 
komme på tysk e hender 
sendte ha n dem til Sverige. 
Så ble i h a n a rrestert av 
overkommandoen, mis
tenkt for forræderi. E tte r 
felttoget blei han isole rt fra 
mots t a ndsmiljøene m ed sin 
versjon a v hva som hadde 
skjedd. Normman søkte om 
m e dlem sskap i NS. Men der 
ble i han he lle r ikke god
kjent som «ekte». Han 
trakk s in søknad tilbake. 
Det hindra ikke at ha n sto 
registrert i NS som m ed
lem. 

R esten a v Normanns liv 
blei en kamp om r ehabilite
ring og oppreisn ing. Om å få 
vaska av seg mis tankene og 
beskyldningene om la nds
forræderi fra d e som hadde 
det egentlige ansvaret for 
det militære sammenbrud
det i 1940. Han merke t s nart 
at det «godtatte» synet på 
1940 fra de n militære le del
sen hang samm en med 
intrigene og kam pen om po
s isjoner i det nyopprettede 
forsvaret etter krigen . Jeg 
ska l ike komme nærmere 
inn på detaljen e i Nor
manns tr agedie i denne 
sammenhengen. Det vikti
ge med personen Normann 
var at han virkelig klarte å 
skjønne sin egen og andres 
rolle utfra et mye s tørre 
pers pektiv, og at han klarte 
å skrive flere bøke r og av 
de m en virkelig god bok. 
Han blei en «stor» mann på 
sine gamle dager. Mye s tør
re enn han var som ung, og 
a nta ke lig temmelig tradi 
s jonstr o og arroga nt offi
ser. 

Jens Erik Normanns bok 
om faren e r interessant for 
KK-leser e av en annen 
g runn. Den handle r mye om 
hvordan det var å bli stemp
let som «nazi-unge» og leve 
m ed de t stemplet under he
le oppveksten. Det var 
mange nazi-miljøe r under 
krigen. Asbjørn E lden har 
gitt en skildrin g av et helt 
a nnet miljø enn dette. Også 
Normann sin er trover dig. 
Han hørte til e n familie som 
virkelig blei utstøtt av det 
godeselsk apetter 1 945, - u t 
i nød og yrkesforbud. Ritt
m esteren lot seg ikke 
kne kke. I ensomhet på e t 
husmannstorp klarte de å 
hode sulten unna. Men det 
var nok en bitter oppveks t . 
og en bitter a lderdom. Den 
gamle rittmesteren blei nok 
overrasket over at hans vik
tigste publikum hørte t il 
langt ute på venstresida i 
politikken! 

Jens Erik Norma n n har 
tidligere gitt ut 5 bøker, av 
dem fire roma n er t r or jeg. 
Jeg har ikke lest noen av 
dem. Derimot har jeg lest 
hans første bok : «Hvit s lave 
blant svarte». Den handler 
om hans liv som helikopter 
flyver i FN-styrken i Con go . 
Den vitner om en forfatter 
med teft. 
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