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Papirene på bordet! 
Dr. Scharffenberg om 

forholdet mellem Sverige og Norge. 
stockholm, 25. mai. (Pl') Mens de I de jublende seiersdager. Korresponden~ 

svenske aviser de tørste dager etter 7. ten hadde selv truffet en nordmann som 
mai vesentlig oppholdt seg ved befriel- nektet a. synge den svenske nasjonal
sesverket og fredsjubelen i Norge, for sang på en fest i Oslo, og han har fra 
deretter å gi inngående Skildringer av mange hold møtt pa. adskill1g skepsis 
Quisling og hans drabanter, er den og Illotvllje, skriver han. 
svenske presse nå. gå.t i gang med tredje von .Pla1'en har imidlertid hatt et 
fase - nemlig forholdet mellom Norge intervju med dr. Scharffenberg. Nor
og Sverige under krigen og okkupasjo- ges fremste psykiatriker, som uttaler 
nen. følgende: . 

Etter at Svenska Dagbladet tok opp 
denne dlBkWlJon, kommer 1 dag Ex
pressens utsendte medarbeider 1 Oslo, 
Gustaf von Platen, inn på. temaet. Han 
5krlver at det er tre saker som har 
bidratt til å gjøre Sverige populært 1 
Norge, skriver han. Det er Torgny Se
gerstedt, det er grev Folke Bel'nlWotte 
som står som symbol for Sveriges hu
manitære hjelp, og det er svenskesup-' 
pen. Men mot disse tre poster stlller 
han opp de negative momenter, permi
tent-trafikken. den omfattende handel 
med TySkland, eksporten av jernmalm 
og kulelagre, og til slutt gjennomfar
ten gjennom Sverige av tyske sanitets
soldater til Narvik, som etter norsk 
oppfatning l virkeligheten var sabotØ
rer som skjUlte seg bak Røde Kors' 
symbol. Det er mange nordmenn, sier 
von Platen, som meget vel husker dIsse 
ting, og 150m har en annen oppfatning 
av forholdet enn det man fikk under 

«Det vilde værevanvittlg av sven
skene A. hemmelig-stemple alle papi
rer for femti A.l' framover. Det er vI 
l!Olll har levet midt oppe 1 hendel
sene som kan reise krav pa. å få vite 
sannheten. Et godt forhold mellom 
Sverige og Norge er tenkbart bare 
hvis vi får vite de faktiske krav 
som tyskerne har stillet til Sverige. 
Papirene på bordeth, sier dr. Scharf
fenberg. 

«Jeg vil betone,» sIer han videre, 
«at jeg er en sterk tilhenger av et 
godt forhold til SVerige, og jeg 
vet a.t om vi har svenskene visse 
forholdsregler a. klandre for, sa. har 
vi ogsa. meget a. klandre oss fielv 
for, tørst og fremst vårt forsømte 
forsvar Bom gjorde det mulig tor 
tyskerne å sette seg fast her. Derved 
skadet vi ikke bare oss selv, men 
ogsA Sverige. Men. papirene pA bor
det. Det er den alminnelige mening 
1 Norge,» 

slutter dr. ScharUenberg sin uttalelse 
til den svenske korrespondent. SNO
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