
Nye øV$(l1ri"ler 
Irø Fjørtøft 14~/qii'1 
Av PER LARS TONSTAD 

TROMSØ (Dagbladet): 
- Min mest avslørende 
og kontroversielle bok 
noensinnei Krigsforfæn
ter Kjell Fjørtoft spal'ftf 
som vanlig ikke pA kru, .. 
tet når han varsler nv 
bokutgivelse. 
I boka hevder han bl.a. at det 
var flertall blant norske stor
tingspolitikere for ~ aysette re
r-~~~wr~ roenngen 

Nygaards-
vold og su
spendere 
kong Haa
kon i junida
gene 1940. 
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• stemninger i 
.... " .......... ~ ..... Stortinget 

viste ifølge 
Fjørtoft at flertallet I samtlige 
lX\rtier gikk inn for dette. 

Under/upen 
Nok en gang stiller populær

forfatteren norsk okkup~ons
historie under lupen. Og han 
hevder å kunne presentere 
sen~onelle opplysninger 
som må føre til omskriving av 
krigshistorien. 

Det har Fjørtoft hevdet før, 
og fått på pukkelen av faghisto
rikere. De har alltid ment at 
den tidligere journalisten og 
filmmannen er for lite seriøs og 
slenger om seg med påstander 
som ikke tåler nærmere gran
sking. 

KjeJl Fjørtoft sitter på et 
unikt kildemateriale fra krigen. 
Det por&jonerer han ut i pas
sende doser til en bok hvert år. 
Tittelen på årets bok er hem
melig, men Fjørtoft letter på 
sløret når det gjelder innholdet 

- Krigs
historien 
. er grovt 

!cmeg
net,BieT 

.f<jeU 
FjØ11ojl. 
IoktobeT 
kommer 
han med 
nll bok. 

i et stort intervju med avisa 
Tromsø. Han varsler bl.a av
slørende og sensafijonelJe opp
lysninger om general Otto Ru
ge, høyesterettsjustitiarius Paal 
Berg og biskop Eivind Berg
grav. 

. KapituJasjonsavtale 
l boka offentliggjør Fjørtoft 

innholdet aven kapitulasjons
avtale som Norge og Tyskland 
~ ijuni 1940. Forfatteren 
hevder at Norge i avtalen fra
sier seg retten til å Mve krig 
mot tyskerne så lenge verdens
krigen varte. Norske myndig
heter beskrev etter krigen avta
len bare som en våpenstill
standsavtale. På den bakgrunn' 
ble kirkeminister Ragnar 
Schanke i Quisling-regjeringen 
dømt og henrettet for høyfor
ræderi. 

Videre hevder Fjørtoft i boka 
at norske offiserer løy om kapi
tul~onsavtalen da de vitnet 
under rettsoppgjøret. Han me
ner li kunne vise at blant annet 
biskof Eivind Berggrav gikk 
mege lw-.gt i retning av swnar
beid med tyskerne. 

- Det er skremmende at man 
i 50 år k<m dekke over hvordan 
-gode nordmenn» opptrådte i 
denne krisetida, mener Fjør
toft. Hans nye bok kommer på 
Gyldendal forlag i begynnel
sen av oktober. 
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