
Thomas Christian Fredrik Wyller (født 

16. september 1922 i Stavanger) er 

statsviter. Han var i perioden 1957 til 

1992 tilknyttet Institutt for 

statsvitenskap ved Universitetet i 

Oslo.  

Helt siden 1940 har han delt tanker 

og refleksjoner med det norske folk – 

ifølge Preben Munthe å regne ikke 

bare for en senior citizen, men for en 

distinguished senior citizen. Wyller 

satt store deler av andre verdenskrig 

i Grini fangeleir og tok del i 

motstandskampen inne i leiren. 

Boken W/25x forteller om 

motstandskampen og har tatt sitt 

navn fra Wyllers dekknavn. Han ble i 

2000 tildelt Fritt Ords pris. 

Thomas Chr. Wyller var mannen bak 

den første publikasjonen som utkom 

etter frigjøringen i 1945, produsert 

mens han satt i tysk fangenskap på 

Grini. Idag er han fremdeles en aktiv 

debattdeltaker som på forbilledlig vis 

evner å kombinere faglig innsikt med 

et sterkt politisk engasjement og en 

usvikelig tro på demokratiets 

grunnleggende verdier. 

Inngangspenger kr. 50 som vanlig, inkludert svele og kaffe så langt vi rekker. 
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Midt i Blinken  
Medlemsblad i papirutgave til  alle medlemmer 

Ekstrablad feb.09 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Foredraget tirsdag 10.mars.  

kl 1800 Høgskolen i Ålesund: 

Thomas Chr. Wyller:  

Motstandskampen på Grini 
Benytt denne enestående anledningen til å høre om livet på Grini fangeleir 

under 2.verdenskrig, direkte fra  en av fangene dengang. Alle i Ålesund har 

slektninger og kjente som fikk preget sitt liv fra erfaringene under krigen. 

Dette vil kunne være til nytte for alle generasjoner, alle er derfor velkomne. 

Les om Grini fangeleir inne i bladet, og du finner et utvalg av sangene de 

laget den gangen. 



Side 2 

Grini, på tysk Polizeihäftlingslager Grini, på Ila i Østre 

Bærum sørvest for Oslo var opprinnelig tiltenkt som 

kvinnefengsel, men ble fra 1940 tatt i bruk som 

interneringsleir for norske offiserer og seinere krigsfangeleir 

av okkupasjonsmakten i Norge under 2.verdenskrig. 

Anstalten har tre forlegningsbygninger, kalt «Hovedbygget», 

«Sydblokka» og «Annekset». Hovedbygget var opprinnelig 

planlagt som kvinnefengsel.  

Hovedbygget ble bygget i tiden 1937-39, og var klar til å tas i bruk da Norge ble invadert 

9. april 1940.  

Bygningen ble benyttet til å innlosjere evakuerte fra Oslo de første aprildagene. Etter 

hvert som tyskerne overtok landet, ble bygningen benyttet til å huse norske krigsfanger. 

Deretter stod bygningen ubenyttet frem til 1941 da tyskerne opprettet GRINI 

FANGELEIR - den første konsentrasjonsleir i Norge.  

 

Hovedbygningen ble etter hvert supplert med over 30 brakker. Fangene ble stuet inn 

over alt. I rommene (cellene) var det tre køyer i høyden ved hver langvegg, d.v.s. seks 

personer i hver celle. I brakkene var det like tettpakket. På det meste var det over 

5.000 personer innsatt samtidig - både kvinner og menn.  

I alt hadde ca. 20.000 personer et kortere eller lengre opphold på Grini under krigen. 

Blant mange kan nevnes de senere statsministere Gerhardsen og Bratteli, 

idrettsmannen Birger Ruud og professor Francis Bull.  

Grinisangen 
Fra sangboken  

Grinifest for gislene fra Møre 26.10.1945 

 
Norges stolte sønner, 

fiskere, arbeidere, og bønder 

læger, professorer, 

redere, lektorer, 

høy og lav, fra rikmanns hus og gamle 

rønner, 

alle av den samme, 

seige, stolte sagastamme, 

av samme to, 

av samme blod, 

og samme lyse, sikre tro. 

 

Her er nordmenn med fangenummer på, 

ingen er stormenn, men heller ingen små, 

høye og lave (ja, selv de med mave), 

unge og spretne og gamle og grå. 

 

Alle stemmer i 

samme melodi, 

Grinissanatoriet 

farger med sin glorie 

vår historie. 

 

Syng med alle mann, 

syng for Norges land, 

for vår frihet, for vår rett, 

for det sunne folkevett, 

for rettferdighet. 

Vidkun’s vuggevise 
Mel: Lille Lotte .. 

Fra Nisselua, Tell forlag 1945 

 

Lille Vidkun er så pen, 

ikke spor barbarisk, 

hans samvittighet er ren, 

maska den er arisk. 

Han kan stå på egne ben, 

hilse pent på Terboven, 

Det kan lille Vidkun, det kan lille Vidkun. 

 

Han har erter , kjøtt og mel, 

og litt ”gryn” i banken. 

Han kan hilse ”heil og sæl”, 

med den høyre lanken. 

Utpå Bygdøy har han fått 

seg et lite, fin-fint slott 

Det har lille Vidkun, det har lille Vidkun. 

 

Femti tusen sterke menn 

vokter om hans bolig, 

så vår dyrebare venn 

sover trygt og rolig. 

Store, stygge Jøssingflokk 

jages over stein og stokk 

Sov nu, lille Vidkun, sov nu, lille Vidkun 



Det har vi ... 
Fra sangboken  

Grinifest for gislene fra Møre 26.10.1945 

Tekst og musikk: Otto Nielsen 

 

Dagene rinner og ukene svinner, 

og no er det månter og år passert 

ifra den dag vi ble invitert 

med på en biltur og her plassert. 

Stedet er riktig forbausende prektig 

å nei, med oss er det ingen nø’, 

her har vi uten å stå i kø 

gratis det daglige brø’. 

 

Refreng: 
Det har vi, det har vi, 

det har de neiggu´kke ute. 

Nei det må være utrivelig 

der ute i det fri. 

 

Ute i byen er middagsmenyen 

et spørsmål som gjør no’n og hver betenkt. 

Tomme er lagra, og børsen sprengt, 

og døra til slakterbutikken stengt. 

Matforekomster som suppe av blomster 

det kjenner de ikke – å langt ifra. 

Peiling på midda’n til neste dag 

det er det hygg’lig å ha. 

Refreng: 

 

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten 

til folk som vil fjerne bensin og knott. 

Atskillige tonn er i lufta gått 

og no arresterer de stort og smått. 

Det der er jo ille, 

nei, her er det stille. 

Her finnes det ingen slik sensasjon 

som bomber og sprengning og eksplosjon, 

men trygghet for arrestasjon. 

Refreng: 

 

Ute besværer de seg, mens de bærer 

seg for at vi har det uhyggelig, 

Atskilt fra alt, de vet ikke de, 

at ingen får newsen så fort som vi. 

Ingenting hender som vi ikke kjenner, 

forbindelsen er som seg hør og bør. 

Hvis en politi får et skudd og dør 

har vi nyheten to dager før. 

Refreng: 

 

 

Folk tror vi gråter og sutrer og låter, 

kort sagt at humøret er lagt i grav. 

Å nei,her er mye å smile av 

som strekker til for vårt beskjedne krav. 

Ute der går de på kino, 

der får de tross alt lattermusklene litt på gli 

av Juster og Diesen og slikt, men de 

har ikke sett Kunze på ski. 

Refr: 

Grinimarsjen 
Tekst og musikk: Otto Nielsen 
Fra Nisselua, Tell forlag 1945 

 

Vi var møre 

den gangen 

da vi ble dratt med, 

men humøret 

og sangen 

det fikk vi tatt med. 

La gå 

at nå 

er himlen grå 

Den blir nok blå 

når smil og sang får rå. 

Og du kan høre 

på fangen 

han har melodi´n, 

at gehøret 

og klangen 

er smuglet med inn. 

Ikke alle har stemmen som Gigli, bevars, 

men om vi mangler stemme plystrer vi en marsj. 

(Plystresignal) 
Og så synger vi sult og slit og plager bort, 

synger oss gjennom piggtrådhegn  og lås og port. 

Vi er i 

vår sangerfantasi 

på tokter i det fri 

når vi 

med sangen stemmer i. 

Stem i og syng, kamerater, en Grinitrall vi tar. 

Vi har før båret lerkens vinger. 

Det blir vår i desember og sommer i januar 

når sangen fra strupene klinger. 
 

Det var ingen 

som knekket 

vårt håp og vår tro. 

Selv om vingen 

er stekket 

så kan den jo gro. 

Åjo 

vårt blod 

har riktig to´. 

De skrek og slo 

og tuktet, men vi sto. 

For det var en ting vi visste, 

vi visste så vel, 

at en kveld 

blir den siste, 

den siste appell. 

Inntil da har vi råd til å smile, bevars, 

og alt vi må igjennom plystrer vi en lang marsj. 

(Plystresignal) 
Og så synger vi sult og slit og plager bort, 

Osv. 

 



Leder Sjur Brande 

Nybøbakken 8, seksjon 9, 6011 Ålesund 

Tlf  7013 7622  og  9220 3697 

sjur.brande@adsl.no 

Nestleder Carl Erik Eriksen 

Fjelltunv. 29—7, 6007 Ålesund 

Tlf 70133416 og 9006 9516 

ceerik@adsl.no 

Studiekoordinator Sigurd Dybvik 

Sjømannsveien 10, 6008 Ålesund 

Tlf 7013 3760 og 9110 7120 

sidy@adsl.no 

Kasserer Unni Førde 

Langelandsveien 40 b, 6010 Ålesund 

Tlf 7015 5638 og 9584 2068 

e-hen—f@adsl.no 

Sekretær Gunnlaug Lade 

Lerstadtoppen 38, 6014 Ålesund 

Tlf 7015 5004 og 9512 7434 

gunnlade@frisurf.no 

Varamann Norma Strand Kjerstad 

Åsehagen 15, 6017 Ålesund 

Tlf 7014 1071 og 9548 8507 

Norma.kjerstad@gmail.com 

Varamann Erling  Paulsen 

Gamleveien 36, 6015 Ålesund 

Tlf 7015 5290 og 9056 0355 

erl.paul@online.no 

 

 

Tillitsmenn 2008 

Adresselapper settes her. Returadresse ved feil adresse: 

 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

v/ Sjur Brande 

Nybøbakken 8, seksj 9 

6011 Ålesund B 

Valgkomiteens 

innstilling  

til tillitsmenn for 2009: 

Leder: Sjur Brande 

Styremedlemmer: 

Erling Paulsen 

Målfrid Mogstad 

Per Øfsdahl 

Styremedlemmer ikke 

på valg er: 

Gunnlaug Lade 

Carl Erik Eriksen (men 

ønsker å gå ut nå) 

Varamedlemmer: 

Norma Kjerstad 

Einar Røssaak 

Valgkomite: 

Sigurd Dybvik 

Carl Erik Eriksen 

Unni Førde 

Styret har tidligere fattet vedtak om at samtlige medlemmer skal ha 
tilsendt papirutgaven av all informasjon. Dette gjøres, og vil fortsatt 
bli gjort.  

Kortfattet begrunnelse for endringen ble gitt i medlemsblad nr.19 1/2009. Denne teksten er mer 
omfattende, og kan utdypes ytterligere muntlig. 

Samtlige medlemmer vil fortsatt motta papirutgaven. I tillegg vil de som har e-post ha mottatt 
den samme i elektronisk form 8-10 dager tidligere. Den som ønsker det kan lagre hele avisen 
på sin egen PC og på den måten oppbevare og bruke informasjon senere. Det viser seg at 
det er lett å glemme hva som stod i et tidligere nummer, men som fremdeles er aktuelt stoff 
(f.eks innkalling til årsmøte). 

Det er ikke hensikten at den elektroniske utgaven skal trykkes ut hos den enkelte. 
Medlemmer med e-postadresse får som en gratis tilleggstjeneste den elektroniske utgaven 

samtidig med at den går til trykking i papirform. Dette forsendelsen skjer i samme 
operasjon, tar ca. 1 minutt å utføre og er uten utgifter for foreningen. Papirutgaven vil altså 
komme frem til mottaker 8-10 dager senere i B-post. 

Prøveoppsettet for den nye utgaven ble distribuert til styret før møtet som ble avholdt 
15.jan.2009. I dette bladet ble alt underlag for årsmøtet trykket. Begrunnelsen for forslaget 
til endringen ble diskutert og tatt til etterretning, men det ble fattet vedtak om at en for å 
spare porto i størst mulig utstrekning skulle distribuere bladet via gruppene. Det ble i møtet 
oppnevnt ny redaksjonskomite, samtlige var forespurt på forhånd og hadde gitt tilsagn om 
sin valgbarhet. 

Kvalitet og lesbarhet er vesentlig bedre i elektronisk form. Spesielt er det fordelaktig for personer 
som ikke lenger ser så godt som før. Tekst og bilder kan forstørres betydelig om ønsket. 

Det er ønskelig å kunne lage flere utgaver av samme avis, avhengig av målgruppen. Eksterne 
mottakere skal ikke alltid ha samme informasjon som medlemmene.  

Bladet må kunne lages i hvilken som helst standard størrelse, A5-hefte, A4-avis, A3. 
Sikkerheten blir bedre ivaretatt med et åpent redigeringsprogram som alle har adgang til. 

Begrenset tilgang gjør oss sårbare for skader, uhell, tekniske problemer. 
Det har vist seg praktisk å arbeide med Windows Office Publisher-programmet. Stoff redigeres 

lett på plass, flyttes, endres, tilpasses til best lesbarhet. Grafikk er lett å arbeide med. Det er 
enklest å arbeide med A4-avisformatet, det mindre A5-heftet krever mer tid.  

Redaksjonskomiteen må kunne arbeide med stoffet direkte i manus, uavhengig av tid og sted for 
felles møter. Til redigeringen er benyttet et Windowsbasert standard Office-program, 
Publisher, som er åpent tilgjengelig for enhver. Bladet redigeres på frivillig grunnlag, og det 
er erfaringsmessig ikke helt enkelt å finne tidspunkter som passer alle samtidig. Med den 
nye arbeidsformen kan alle delta når det passer en selv. Arbeidet blir roligere gjennomført, 
og gir mer tid til omtanke og modning. Det gir mer lyst og mindre stress. 

Det er lett å endre, selv under trykking. Dette kommer veldig hendig inn når vi arbeider med 
korte tidsfrister. 

Det er billigere å produsere i A4-avis enn i A5-hefteform. A4-formen er også mindre tidkrevende å 
redigere. 

Når det benyttes et kontorsenter til trykking og behandling er foreningen ikke så sårbar for 
sykdom, ferier, og reisefravær. Om nødvendig kan det trykkes alternative steder, også  
privat. 

All bearbeiding, ferdigstilling, og oversending til trykking skjer elektronisk. Komiteen kan sluttføre 
bladet i samlet møte, og overføre rett til trykking. Tid til korrekturlesing faller bort i sin 
helhet. 

Trykkingen for de to siste A5-heftene 17 og 18 høsten 2008 kostet kr. 4.390 og kr. 4.657. Utgave 
19 1/2009 kostet kr. 3.409. Denne avisen ble distribuert utover selve medlemskretsen 
(media, kommune, bibliotek, foredragsholdere, nøkkelpersoner..). 

Portoutgifter for MiB i 2008 var kr. 5.340 (varierte fra 1.076 til 1.944). Og for nr 19 1/2009 kostet 
det kr. 1.328. Egendistribusjon sparer både tid og penger. Vekten er 5 gr. mindre for et 
ferdig hefte med den papirkvalitet som ble benyttet i nr.19. Det gir lavere portoutgifter. 

Kontingentkrav kan sendes i avisform fordi den kan adresseres direkte til mottaker. Siste 
utsendelse som separat post kostet kr. 1.693, som kan spares i sin helhet. 

Markedsføring av foreningen er enklere å få til med åpne program. 
Det nye formatet er tilpasset medias måte å arbeide på. 
Medlemmer som er på reise vil kunne lese sin egen elektroniske avis hvor som helst. 
Det er en del av filosofien i Pensjonistuniversitetet at man skal lære nye ting, og ta imot 

utfordringer i sitt eget tempo. Vi beholder det gamle som vi vet fungerer og tilpasser oss 
samtidig langsomt til nye ting. 
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