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Voldsomme beskyldninger mot Paal Berg 
J 

HAN BLIR KARAKTERISERT SOM OPPRØRSLI=-I)~R 
100254 «Fra de kjempende nordmenns 

synsvinkel optrådte han verre .. 
enn Petain»' . 

A legge fram fakta om Paal Berg 
og Berggravs forhold I t'40 - «har 

åndeUg talt v~rt forbudt I 
etterkrigens Norge» 

Hvilke føJ-ger vil N, K. DAHLS bok få 
for makthavernes politiske «rettsoppgjør» 

Det er ikke tvil om at den nettopp utkomne bok -Stor
maktenes kamp om Norge og Skandinavia 1939-40,., av N. K. 
Dahl vil åpne øynene på mange. 

Selv om boken er et stort anlagt - men mislykket for
Ivar for regjeringen Nygårdsvold, -kommer den med så mange 
avsløringer at den vil bli av stor betydning for den historiske 
bedømmelse av personer som har spilt store og avgjørende roller . 
roller nå etter at -freden brøt løs». Ja, etter vår mening, bur
de boken allered føre til et . alvorlig oppgjør med de menn som 
her er trukket fram, og til tevisjon av -rettsoppgjwet». 

Forfatteren er tydelig tro arbeiderpartimann. Derfor blir 
hansp:lI.IDlltilIiJijf av mange beiPvenheter 'llterkt politisk. farget. 
Og hans forsvar av regjeringen Nygårdsvold og alle dens gjer
ninger blir sterkt anmasende. Stilt opp mot de virkelige kjenns
Iderninger virker hans bevisfØring og argumenter til fordel f!lr 
rømlingenes unnfallenhetspolitikk meget søkt. 

For å kunne fremme sitt forsvar blir forfatteren også 
nødt til å gå til angrep - og her kommer han med avslØringer 
110m i dag ganske sikkert vil virke som sensasjoner, ikke minst 
av den grunn at avsløringene kommer fra en mann som tilhører 
det parti som satte isving og framdeles driver «rettsoppgjør
mot uskyldige laddsmenn - mens det samme parti lar de virke
lige skyldige gå. 

Når det gjelder arbeiderpartiregjeringens politikk. og hand 
linger er forfatteren utilgivelig subjektiv. Derimot er han for
friskende åpenhjertig når han retter sitt angrep mot det såkalte 
-borgerskap.. Og de avslørlDger han i denne forbindelse kom
mer med, må før eller senere få følger, hvis ikke - vil N. K. 
Dahb bok bU stående som et stort anklageskrift - ikke bare 
;:n,,~ de menn han angriper og anklager, men i like stor grad 
m.>t den regjering som i dag sitte", med makten, og som er ut
_ått fra hans eget parti. Og det siste var vel ikke meningen! 

Det er biskop Blilrggrav 
og Paal Berg 

vesen ikke etter krigen bar reist 
disse saker og sørget for at de 
tyskere som -angivelig begikk 
denne krigs forbrytelse, ble truk 
kef til ansvar,. (a. 229). 

forfatteren retter det kraftigste 
angrep mot. H!m legger ikke fin
grene mellom når det gjelder 
disse menns handlinger. Det blir 
l8DDelig ikke meget igjen av dis Vi for vår del synes også 
se menns plettfrie «nasjonale det er eiendommelig 
holdning«. _ Men kanskje forklaringen lig-

Hva som er grunnen til at for- ger i følgende resonnement: .På 
. fatteren i slutten av boken (s. grunn av at det som forøvrig 
229) på en uforklarlig måte skjedd~ i de dager, må en nok_ 
blander . selveste justisminister i dette spørsmål regne med en 
Gunder$en -inn -;- vet vi ikke. så stor porsjon av frivillighet at 
Men på våkne lesere,- virker for- den tvang som muligens kom til 
fatterenS. omtale av norske arbei anvendelse, var av meget mild 
deres innsats på- flyplassene uten natur, eller næremst ikke eksI
for Trondheim og Oslo, mens sterende.» (s. 229}. 
krigen ennå pågikk - og henYis Mot de tidligere nevnte her
ningen til at her er selveste ju- rer, har forfatteren . samlet . en 
stisministeren rette mannen til å stor .hoben» av fellende fakta, 
kaste lys over forholdene, da men vi vil innskrenke oss til ba
han .har et fØrstehånds kjenn- re å ta med ting som tidligere aV 
skap til saken fordi han i 1940 alle mann, de såkalte. «gode nord 
.~tt i en sentral stilling i det menn» er blitt avfeiet som «na
kommunaieapparat i Trondheim zipropaganda» og forbannet 
110m leverte arbeidere til flyplas- løgn. Men når de samme opplys
aen,» meget oppsiktsvekkende. ninger og faktiske .kjennsgjernin 

Men det er godt mulig at for- ger blir lagt fram av en mann 
klaringen ligger i følgende åpne som N. K. Dahl, da er det vel 
bebreidelse mot justisminister ingen grunn til for Ola Nord
Gundersen: -I dag forsvarer de mann lengere å benekte fakta. 
norske aktører' leg med at de den Altså, Vi .Iår tut: N. K. Dahl er 
gang sto under den frykteligste lkke nazist, men all1k,evel klBger 
tvang» (en av dem som befant ha.n Ikke skjul på 
seg i denne fryktelige tvan var at det VIId' EngIa.nd og Frankrike 
vel også ordfører nåværende fyl- 110m tvang Norge inn I kri;en .. på 
keI/mann Skjånes, Trondheim, den rette siden», 
red. bemerkning) og ilt de mang- at Hitler var Imot l trekke Norge 
let det Bom franskmennene kal- inn 110m krlgækuepIaea (selvsagt 
ler -sivil courage» • .A. ·tvinge be- tør enhver som orker l tenke), 
bolkningen i det okkuperte om- at «følgelig burde den aJlierle 
råde til å ta del i krigen er, i kampledelse stå tllt&lt 110m fomry-
henhold. til folkeretten, en ... krigs tere mot Norges trejj», (s. 83), 
forbrytelse. Det virker derfor ei- at det .tro. engel.ik prote.t b"ktea 
eDdoIlUJ1e1ii at det nOl'W retta- Forts; side 4. SNO
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BerglP'av bUr enda otter· 
trykkellgere avkl~d Voldsomme beskyldinnger som tyskernes håndgangne mann 

Bergrav er også tidligere blitt 
berøvet de fjær han pyntet· seg , 
med, så ofte og så grundig at in

f'tt lPa.J'kea), (.. 181),· gen lengere kan være det ringe
lot Høy.terett ill , beJ1lUle me4 ste tvil om hans holdning. 

Forts. fra side l. 

a.derI' for.va.rer l NUrnber, , le. .e tram en del rAPporter om en.
eiKe mllitære forberedelser for et 
anllrep p'-NoraØlt, (lo 34) 
al ..natt til 10. ,aprU anno_te nor 
Ilke poUtikere at de var vll1lø' tJ1 A 
kapitulere», (s. 102) men 

at '«Briuer avllo natt Ul 10. april 
A ta imot en no1'llk øtertingsdeJega
"'011 110m hadde fAtt fullmakt (av 
hvem?) Ul A g.Jenøomtøre er fre
delig ordnIna av mlUtærluv&ajo
_, (ø. 103), 

at «det bare, var en eneste &ekre
tær som VM villig til A følge Koht.. 
Kohl IIYnteø at han kan JI&IDIDeD

likne de andres opptre/den med at 
«rot1eoe hoppa ut av lIkipet SOlD 

1IIIkk», (ø. 106), 
at «sekretæren I Landaoraan1ø&s,lo
nen rei.lte fra Hamar Ulb&k.e Ul det 
okkuperte 0110, hvor han etablerte 
aeg som ny formann og gikk inn 
lor kapitul&ajonsl1njen eller den lIA 

aklte Ulpaaningallnje», (ø. 167). 
at «den kongel1ge garde SOIll var 
øtalJ,/onert I 0110 den 9. aprll øvik
tet luUstendig». «Den d&l sto nor
Ilke ga.rdlster vakt for Qul8llnga 
hovedkvarter». (s. 111). 
at edet norske kommuni41tiske par
ti var en meget veJ1llitu1l f!lrbund. 
fello I beøtrebelsene for A tA arbel
derkla.1i6eø tJ1 A holde l!IIlII I ro_, 
(" 1211). 
at «komrnuni.ltpartlet den 11. aprll 
IIeJldte ut et opprop 10m lell.er 
akylden for tyttkernea invasjon pA 
I!;nlliand....,.Frankrike.1 Den "Uua. 
_jon øm er oppstlltt ved at tyllke 
tropper har besatt 0110. Ikyldel 
den engelak'lranIlke krl~sblok.lu 
bostrebeIser for 1\ utvide dCll 1m. 
periallstiske krig», (s. 125). 011 20. 
aprll alAr kommunistene tash .. Sa
botasJe. IIDlkskylerl O' I'Ykletnake
ri vil ban lIk&de det norIIke to1b, 
(ø. 120), 

at \den norsk mlni.lter I Berlin 
erklærte «at et statsoverhode som 
var flyktet fra landet Ikke hadde 
noe mere med tolket A .Jøre-, (8. 
U7). (III(>n den alminnelige mann l 
Norge skulle ha bedre vett enn en 
tagdlplomat, mener OIl1o-.Jenllen), 
at Briiuer forsøkte A _de P&&1 
Berll til Kongeo, (s. 1118). (Var Paal 
Berg vllllø' Ul A være vlaerllutt for 
tyllkerne, allerede olllkrlll&' 8. aprl1? 
Dette øpøramål mil DA kunne k1ar
!:e.geø), 
at biskop BerJgrav allerede 18. 
aprll tikk anledning til A ringe til 
Stockholm for A forsøke A tA for
bindelse med KODgen, (lo 148), 
at «bi!.de Paal Berg Og, Berggrav 
b!:e aktivisert av Briiuer tor A pA
virke KOJ18'en før det forelå noe 
definitivt tilbud om tysk politisk 
motytelaec, (s. 1;18), 
at «Paal Berg kunne brukes av ty
~ til A danne en DY opprøra
regjering, (etterat Quisling hadde 

(dAm 18. a.,prll)· hadde opprettholdt Men det er verd å merke seg 
en patrlotlak holilDln. o. uttalt at den norske kirke allikevel må 
lIeII mot P&&1 Ber.s relH tJ1 Kon- drages med ham fremdeles. For
.eo, men «begivenhetene den 14" dringene til anstendighet kan ik
forvu.udlet Imidlertid de høyst ær- ke være stor der i gården når 
verdige herrer Ul økremte glUD1Jn- «kristenfolket. ikke forlengst har 
ger SOIll Bluttet opp Olll lI1D .IusU- krevet av ham at han enten fikk 
tiarJUSlO (d. v ... Paal Bel'll, .. 152), forlange seg tiltalt eller i mot
at paal Berg flkk det æretulle' OPP satt fall finne seg en annen jobb. 
drag A fungere SOIll en BI&I. p .... - Videre er det verd å understre
Bldent og oppnevne en DY regje- ke; at den påtalemyndighet som 
ring av IJåkaJte «gode samarbeldø- har ~et så travelt med å reise 
menn». I den tyllke !:eg&ajOD ble straffekrav mot tuseiler av uskyl 
Idet hqldt en rekke _ter med dige mennesker - ikke har slått 
Paal Berg». ' kloen i hverken Berggrav eller 
cForhandilngene med P&&1 Berg og Pa~ B.erg - og andre l 
de andre herrer 'g1k.k l de eIak- I SlU VIdere omtale av Paal Berg 
verdigste t01'lDlll',» s~ver N. ~ Dahl: 

Olll disse forh&ndllo.ger økrlvv «Fra de kJempende nordmenns 
tyskeren Sehre1ber l brev av IlL synsvink~l opptrådte h~ verre 
april:" enn Petam. Paal Berg mnledet 

, et åpent samarbeide rl'led fienden 
cl hele den tid jeg var tilstede på et tidspunkt da den norske 

faJt det Ikke fra tysk side ett ,har,dt arme ikke var slått og hvor de 
ord. Det ble Ikke utøvd no~ pres& militære utsikter ble bedØmt op
fra tysk llide,. heller Ikke truet med timistisk av de norske militære 
bolllbina o. Iig. Jeg kan forresten og politiske ledere, ~ (s. 159). 
Ikke Inn.se bvl1ken hensikt en lIik «_ _ administrasjonsrådets 
trusel Ilkulle ha hatt, fordi vi aUe opprop for å opprettholde ro og 
hadde Inntrykk av at Paal Ber. orden, d.v.8.dets bestrebelser for 
virkelig vtlle .Jøre noe. Sendeman- å pasifisere tyskernes bakre lin
nen trodde tuUt oa fast pA at Paal jer., hadde «en ganske annen 

Berg mente det ærlig og at han hA- vekt overfor befolkningen og 
pot ~t ttkulle bU fred» (lo 154), verdi for tyskerne enn Quislings 
at «Admini.ltraaJonarAdet Itod un- oppropp,. (s. 159). 
der tylk kommando», (lo 155), «A pasifisere tyskernes bakre 
at forhandlInIlene med tyskerne linjer gikk forholdsvUJ lett for 
frfilte Ul at l'aal Berg den 10. 10".'11 Paal Berg og hans menn-, (s. 
tikk lov tU A oppnevne DY rede- 160). 
ring etter QulsJina, (Il. 155), «Noen midler til direkte å på
at paal Berr- forela .to mInlaterU- virke Kongen og regjeringen 
øte tll godkjeDll1n. av tyskerne, hadde ikke Paal Berg og hans 
at han etterkom tyskernes ønllke menn,. men «indirekte ble de 
om A holde tak.ketale Ul QulaJinI satt under press ved 'radiopro
I radio, paganda, som ble åpnet om at
at «Reelt opptrAdte Paal Ber. 1iA- tenen 15. april med Paa! Bergll 
ledllII som et telnmellø' lUevatendJ& takk til Quisling •• 
redskap tor tyskerne». (s. 156), «Tyskerne hadde holdt sin del 
at «det var var aa.uIike mange Uk- av overenskomsten, deretter 
hetspunkter mellom Paal Berg_,1 var det Paal Bergs tur til å få 
oppnevnelle av adJnluistraaJousrA-, Kongen til å vende tilbake til Os 
det den 15. a.,prU og QulB1inga re- lo, d. v. !I. lokke eller tvinge de 
.jerlngødannelae den P. aprU., politiske makthavere til kapftu

«Paal Berg hadde nøyaktig Uke me lasjon. Dette forsøkte Paal Berg 
.et eller Uke Ute rett tJ1 A oppnev- ved et brev til kongen som han . 
ne en reg,lerlng SOUl QulB1ing eller pr. telefon dikterte' til den no~ 
en hvUkea som helst &I1IlØI1. Kou- ske legasjon i Stockholm den 16. 
øtitusJoneltUIJigger det (alene) april-, (5. 161). 
!Kongen A oppnevne regjering. «Setter en opp innholdet pnukt 
Når andre overtar dennetunksjon vis, får brevet karakteren aven 
&A ~ ~t opprør, (Ilo 157). FormA1et opprØrsleders ultimatum til Kon-
for Oslo-borgerskapets opprør og gen., (s. 161). . 
Quia/1ngø opprør er ogsA nøyaktig .Overalt søkte Paal Berg å ;?) 
det lI8.IIlIIle: A forhindre, eventuelt gjemme seg bak andre., (s. 162). ~ • 
innskrenke den norske m1Utære «Den eneste av borgerskapets 
forsvarskamp,» (s. 15'1). 'ledere som åpent tok avstand fra 
at cå prellilJere dette saksforhold de norske troppers kamp, var bi-
og dets grunnlag har åndeUg talt skop Berggrav., (5. 164). 
vært forbudt 1 etterkrigstidens «Blant de kjempende norske 
Norge», (s. 158). tropper ble biskop Breggrav i de 

---'-' ~~~~-
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~ag~;-;;ett-;~~~n landsforræ:
der., (8. i66). . 

.Pa!ll Berg hadde skuffet Hit
lers fo/.'ventninger ved at krigen I 
med nordmennene ikkEl var opp 
~ørt .• Hvorfor .Paal Berg ble be 
handlet lom Qq1aling og .kjøvet I 
i bakgrunnen., (s. 167). (Enda 
han hadde anstrengt seg for A gå 
ty-skrene til hånde). Og hadde 
vært atskillig nyttigere for tys
kerne enn Quisling, idet han 
hadde fått .gode nordmenn. til 
å gå :Inn for samarbeide med 
tyskerne. 

.Den 13. april fikk Berggrav 
tysk tillatelse til å søke kontakt 
med Kongen... .All sannsynlig- I 
het taler for at biskopen hoved- -Det norske samfunns geistll
sakelig skulle anvendes til å fin ge overhode (biskop Berggrav)! 
ne innsatesstedet for fallskjerm- var dypt kompromitert. Rettsve-I 
jegerkompani nr. 1,.' (5. 180), senets første mann og Oslobor
(som hadde i oppdrag å likviq.ere gerskapets ledre ville ha lidd' 
Kongen). Petains skjebne om det politiske 

.At biskopen ble tatt ut til opp nivå innen den norske arbeider
draget, skyldes at han allerede -klasse hadde vært på høyde med 
før krigen i Norge hadde'oppsØkt det franske-, (5. 198). 
GØring og tilbudt ham sin assi- -At den norske kirkes første 
stanse., (s. 180). . mann ble stemplet som løgner, 

Det var om å gjøre for tysker- var et mildt uttrykk for pva en 
ne å få stoppet den norske vep- den gang mt;!nte. om ham på den 
nede motstand f. ~. på Rome- norske siden av fronten., (5. 219) 
rike. .OpprØl'le,4eren PaaL Berg sti-

.For å oppnå dette valgte ge- vet opp .statsminister. Christen
neral Engelbrecht den 15. april sens moral,. og awmnistrasjons
å benytte seg' av biskop Berg- rådet.. «24. april avla administra 
grav. FØr avreisen ble biskopen sjonsrådets 'medlemmer lojali
instruert av general Engelbrecht tetslØftet til Terboven eller svor 
og utstyrt med en tysk patrulje ny twskåpsed til en General der 
under ledelse av løytnant von SS', (5. 22'Z). 
Golz. På Ringerike ble biskopen Allikvel ble «Paal 13erg be
sloppet over de tyske linjer. Han handlet på samme måte som 

. var utstyrt med et transportabelt Quisling og måtte forsvinne fra 
høytaleranlegg og' ble satt inn den politijlke arena,. (s. 227). 
motforbindelsesvegen Sørkeda
len-Stubdalo. Han kom bort i 
en norsk militær patrulje. «Den
ne visste imidlertid ikke hvordan 

! et slikt tilfelle skulle behandles 
så det lyktes biskopen å komme 
seg tilbake til sin patrulje», (den 
tyske). «Ved tilbakekomsten til 
Oslo avla han rapport for gene7 
ral Engelbrechtj • (8. 186). 

Da tyskerne ikke hadde 
bruk for ham lenger, , 

er det at han stifter hjemmefron 
ten, Men hvis tyskerne ikke had 
de' gitt ham sparken, hva da? 

«Terboven fant i Administra
sjonsrådet et velsm1dd redskap 
for sin politikk., (s. 231). 

,I politisk henseende er Un-
Det var om å gjøre for dt;r~økels~skommisjonens . inn-
tyskerne å få stemplet stllling ~htt et rent partsmnlegg. 
alle norske som gjorde KommiSjonens kouklusjon blir 

otstand som franktirører nærmest at de som i 1940 under 
m ordnet seg undertrykkerne og 

«Biskop Breggrav fikk derfor som samarbeidet med fienden 
foretrede for .hØyeste militære bØr taKkes,. (5. 234. (Vel og mer 
hold», hvoretter han 16. april ke hvis en ikke har vært ipnom 
~oldt et kringkastingsforedrag, NS eller Lærersambandet. Da 
hvor franktirørbegrepet ble for- skal ~e Ødelegges - de og deres 
klart noenlunde i samsvar med familie). 
de tyske ønsker., (5. 191). «De store engelske liberale an-

I en radiotale 5. mai gav uten- så slike «enemfe5 of men's mind. 
riksministeren (Koht) fØlgende som de verste av alle politiske 
karakteristikk av biskopens inn- forbrytere,. (8. 234-235). 
sats: -Det er synd og skam at en Det er for å mørklegge hva 
høy norsk embetsm~ hru/kun- disse .enem1es of men's mind. 

Inet la seg drive til å forkynne har forbrutt seg mot Norge og 
slik løgnpåstand., (s. 192). nordmennene at det - i følge 

I Professor Skeie sier -at Berg- opplysninger i Stortinget - alle-
gravs generelle oppfordring til å rede er brukt 141 millioner kro
oppgi kamp og sabotasje var obo: ner til «retts»-forfØlgning mot de 
jektivt landsskadelig - kan det «landssvikere .. som kan takke 
vel ikke være noen tvi}., (s. Paal Berg og Berggrav for at de 
192). kom ut i elendigheten. 
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