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I «EN ØVRE» del av bered
skapsfase» skal 100 «perso
ner som mistenkes for å 
være en fare for rikets sik
kerhet» settes i fengsel. 
Arrestasjonene skal foretas 
av Overvåkingspolitiet i 
sammarbeide med lokalt 
politi. For å få plass i fengs
lene skal «småkriminelle>; 
slippes løs. 

Dette sto å lese i Aften
posten 12. september. 
Fengselsvesenet har utar
beidet hemmelige krisepla
ner f:::,r beredskapssituasjo
ner. Sjefen for fengselssty
ret, Rolf B. Wegener, 
«ønsker ikke å uttale seg om 
hvilke grupper eller perso
ner som eventuelt skal 
krisefengsles». Anlednin
gen til at Aftenpostens 
Håkon Letvik og Knut Fal
chenberg skriver om saka 
er at fengselsvesenets 
«planverk i øyeblikket blir 
ajourført og forbedret, 
samtidig som de berørte får 
oppfrisket sine kunnskaper 
om krisehåndtering». Neste 
høst skal det for første gang 
gjennomføres en større si
vil og militær beredskaps
øvelse, som «ikke vil være 
synlig i felten». Militære og 
sivile embetsmenn skal 
«trene» på å gjennomføre 
interneringene og omdanne 
fengslene til internerings
fengsler. For tida vurders 
det også om hvordan ansat-

te i fengslene «skal bevæp
nes i en krisesituasjon» og 
hvordan fengslene skal gjø
res rømmingsikre for slike 
situasjoner. 

Her har vi altså ugjendri
velig bevis på at det for
berdes massearrestasjoner 
i krisesituasjoner. 1000 per
soner er sjølsagt langt mer 
enn enkelte spionmistenk
te. Hvem er de 1000? Hvem 
ser skrifta på veggen? For å 
holde styr på 1000 navn må 
det lages lister, og de må 
«ajourføres». Det krever et 
omfattende arbeide, med 
lokale overvåkingsfolk i 
sving. Det må overvåkes 
over en lav sko. 

Og hva gjør vi, kjære ka
merater på venstresida? 
Velger vi å lukke øya for 
denne ubehagelige påmin
ninga om virkelighetens 
Norge? Det ser nesten slik 
ut. Svært få har registrert 
Aftenpostens artikkel. Sjøl
sagt veit vi at det er oss som 
utgjør flertallet blant de 
1000. Hvorfor skulle vi el
lers bli overvåka til stadig
het? De hemmelige listene 
over «upålitelige» er til 
overmål blitt omtalt av fle
re. Tidligere justisminister 
Haugland forteller at DNAs 
grå eminense Andreas An
dersen så slike lister på 
Kolsås, NATOs nordkom
mando. Jeg er sikker på at 
jeg kan rekne opp mange 

som står på dagens ajour
førte lister. Sjølsagt står 
Lysestø fra Trondheim der. 
Noen hundre kjente AKP
ere står der. Noen titalls 
AMG/ IS-ere står der. Noen 
fra SVs tidligere og nåvær
ende stortingsgruppe står 
ganske sikkert der. Noen 
NKPere. Noen «upåliteli-

oppnå med å fengsle oss. En 
annen ting er hva som kan 
skje nå en okkupant overtar 
disse interneringsfengslene 
med blomsten av landets 
virklelige patrioter på et 
brett? Det er praktisk for 
dem, så slipper de arbeidet 
med å samle dem sammen. 
Norsk politi gjør jobben, ak-

nister og desslike var 
umulig å gjennomføre. Og 
skulle internering i den ak
tuelle og høyst uventa mili
tærpolitiske situasjonen ha 
noen mening, så måtte den 
ærede politmesteren ha be
gynt med å arrestre sin 
overordnede, byråsjefF. H. 
Kjelstrup i forsvarsdepar-
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1000 av oss 
skal interneres 

ge» medlemmer av det 
kongelige norske Arbeider
parti står der. Det skulle 
ikke forundre meg om tilog
med min tidligere jakt
kamerat Torstein Moland, 
og min venn Bernt Bull står 
der. Og Sissel Rønbeck. For 
hvem er ikke «upålitelig» 
når det kommer til stykket? 
Jeg tror at vi kommer til å 
bli en fin gjeng. 

Men hva gjør vi med det? 
Sjølsagt er det blodig alvor. 
En ting er hva Hårstad og 
Rieber Mohn har tenkt å 

kurat som de samla 
sammen de norske jødene 
for Gestapo under krigen. 
Sporene skremmer. 

Norsk overvåking har 
lange tradisjoner med å fø
re lister over «upålitelige» 
elementer. 9. april 1940 satt 
daværende overvåkingsan
svarlig politimester Wel
haven I Oslo med slike lister 
uten å vite hva han skulle 
bruke dem til. Alt hadde 
brutt sammen. Tyskerne 
sto i byen. Landsomfatten
de internering av kommu-

1000 folkpl,anlegges ar
restert under mistanken 

om å true rikets sikker· 
het i en bestemt bered-

skapsfase. Hvem er 
disse navnene, og hva 
gjør vi som er mistan
kens lys med det, spør 

Lars Borgersrud. 

tementet. Hvis Hærens 
Overkommando hadde ruk
ket å bli mobilisert, så 
måtte han ha arrestert flere 
av dens medlemmer. Men 
det vile vært litt kinkig, et
tersom sjefen for mobilis
reingsavdelingene i 
generalstaben oberstløyt
nant A. F. Munthe var en av 
stifterne av NS, og en av 
Quislings fortrolige. Og ma
jor Quisling sjøl var beord
ret tll• tjeneste i HOK. For 
ikke å snakke om alle de re
gimentssjefene og avde-

lingssjefene som måtte 
arresteres. 

Vi veit ikke helt sikkert 
hva som skjedde med liste
ne til Welhaven. Sannsyn
ligvis valgte han å brenne 
dem. 

Daværende overvåking 
hadde skutt århundredes 
bom. I virkeligheten var det 
de som mest energisk had
de tatt til orde for og fått 
gjennomslag for ( og i man
ge tilfelle utført) overvå
king og listeføring av 
venstresida, som viste seg-å 
være de virkelige femteko
lonistene . Og de satt i posi
sjoner 1 militære og politiet 
og det øvrige statsappara
tet. 

Hvordan blir det «neste 
gang»? Vil «femtekolon
nen>> være den samme 
uansett situasjon? Eller har 
Rieber Mohn og Hårstad be
stemte innenrikspolitiske 
situasjoner i tankene? 

For oss som er «listekan
didater» må spørsmålet 
være om vi har vurdert 
grundig nok hva vi skal fo
reta oss i en slik situasjon. 
Her planlegges det blodig 
vold mot oss. Skal vi rolig la 
det skje? 
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