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DOKUMENTAR 
Knut Neset: 
Harde år under hakekorset. 
Med Milorg på Sørlandet. 
Tiden. 

F
ra høsten 1941 og ut
over i 1942 begynte 
motstanden mot den 

tyske oikkupasjonen å ta 
form. Etter et års tid slo tys 
kerne till med arrestasjo
ner. Grovt sett skjedde 
dette over hele landet. Nå 
har Knut Neset kommet 
med «Harde år under hake
korset», hvor han forteller 
om denne første fasen av 
motstanden i Setesdalen. 

Og ikke minst om hvor
dan det gikk seinere med de 
som var med. Knut Neset 
var 18 år da krigen brøyt. 
Som lastebilkjører fikk han 
på nært hold oppleve hvor
dan den norske hæren i 
Setesdalen ga opp motstan
den uten sverdslag de første 
dagene etter den 9.april 
1940. På tross av mengder 
med militærmateriell og 
soldater, frivillige som inn
kalte. Som ønsket å slåss. 
Han forteller om oppgitte 
offiserer og om forrædere 
som aktivt arbeidet for å 
hindre at det blei kamp. 3. 
divisjons ynkelige kapitula
sjon i Evje 15. april uten 
kamp, skapte sorg og frust
rasjon. Mange ønsket å 
foreta seg noe. 

Etterhvert fikk Neset 
kontakt med andre som 
mente det samme, og som 
ikke var redde for å satse. 
Slik oppsto Milorg i Setes
dalen. Knut Bø som var 
disponent ved Setesdal Bil
ruter i Byglandsfjord trakk 
Neset med i det første forsø
ket på å få igang Milorg. 
Transportvirksomheten i 
dalen blei e n nyttig kamu
flasje for virksomheten. 
Detaljene i dette arbeidet 
skal jeg overlate leseren. 
Det er en dramatisk histo
rie, med en tragisk slutt. Da 
Milorg i Kristiansand under 
major Arne Laudals ledelse 
blei sprengt av Gestapo, 
sprakk det også i Setesda
len rundt 'årsskiftet 1942-43. 
Så fulgte arrestasjoner, tor
tur og konsentrasjonsleire. 
Flere endte sine unge liv fo. 
ran eksekusjonspeletonene 
eller i leirene i Tyskland. 

Knut Neset forteller over
bevisende om hvordan det 
artet seg. Han tilbrakte 
over 2 år i Sachsenhausen, 
Oranienburg. Forfatteren 
er lavmælt, og skriver godt. 
Han tar forbehold i forordet 
om at han sk.Iiver etter hu
kommelsen, og derfor ikke 
har kryssjekket alle detal
jer mot samtidige kilder. 
Jeg kan trygt anbefale bo
ka. 

LARS BORGERSRUD. 

Bra bok om Milorg. 


