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Erland Asdahl kraftig ut 
mot landssvikoppgjøret r;.-
Tidligere stortingsre
presentant for Senter
partiet, Erland As
dahl, lokal Milorg
leder under krigen, 
mener at tiden nå er 
inne til å få slutt på 
hetsen mot landssvik
dømte. 
I et intervju med Institutt for 
norsk okkupasjonshiatorie 

(lNO) betegner han lands
svikoppgjøret SOIn urcttfcr~ 
dig og sier at den omfattende 
retts{orfølgning av front
kjempere og NS·folk var en 
storstilet avledningsmanø_ 
ver for å skjule en evneløs re
gjering. Eksil-t"cgjcringcn i 
London burde selv vært ~tilt 
for riksrett efter hjcml{oms
ten for å ha svekket landets 
forsvarsevne før 1940 og for å 
ha ført en nøytralitetspoli
tikk som ikke var troverdig. 

Erland Asdahl lnener at vi 
ikke lenger ~lilllielllle ~I(al 

akseptere at mange mennes
ker har lidd en altfor sterk 
overlast i forhold til det de 
gjorde seg skyldig i under 
krigen. At store grupper 
nordmenn efter krigen ble 
domt som landssvikere en 
bloc, var en forferdelig mis
gjerning. Samtidig unnlot 
Arbeiderpartiet a trel{ke de 
frivillige tyskerarbeiderne 
til ansvar, mens f1'ontsø8trc
ne som reiste til ostfronten 
med pass fra Norges Røde 
Kors for å hjelpe sårede og 
lidende soldater, hle stemplet 
som landssvikere, 
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SJOKKERER: - Quis
ling prøvde å adva,'(' 
mot unnfallenheten, 
'men ingen ville høre 
på ham. I ettertid tror 
jeg Quisling hadde 
noe TeN, sier tidligere 
stortingsrepresentant 
Erland Asdahl i sin 
.<.;cnsll.sjonelle nazi
hvihJask. 

Foto. OLAV HA$:::'ELKNIPPE 

W Sp-politikeren og 
lVlilorg-mannen Er
land Asdahl (GG) vil 
hvitvaske gammel
nazistene. - Altfor 
mangE> har fått hele 
sitt liv ødelagt på 
grunn av urettferdig 
behandling i lands
svikoppgjøret. sier 
AsdahL Han meller 
den norske eksilre
gjeringen London 
burde vært stilt for 
Uiksrett fordi den 
«ødela landets for
svarsevne». 
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De landssvikdømte etter krigen vil måtte få sin opp
reisning. Altfor mange har fått hele sitt liv ødelagt på 
grunn av urettferdig behandling i landssvik oppgjøret. 
Den norske eksilregjeringen i London burde vært stilt for 
riksrett ved hjemkomsten etter krigen. 
Dette hevder den tidlige-

J~~n%~~t~Ji~~~~r~~~: 
n~rlanå Asdahl (66) i 
~et opesik!svc1<kendp _ in~ 

~Tr~1Z okk~p41~~~1\s~~~ 
l"l~soJp. driv:~s av 

-folk med b~k~grunn fra 
NaSfona] Samling. 
~-"Asda:tir _.. betegner 
landssvikoppgjøret som 
PEoteskt urettferdi g og 
·swr-aC"den omfattende 
forfølgelsen av front
kjempere og NS·folk var 
en storstilet avlednings· 
manøver)) for å skjule en 
evneløs regjering. As
dahls uttalelser frem
står som den rene hvit· 
vasking av gammelna
zistene. 

Til VG sier Asdahl at 
fian er vel vitende om at 
han kaster en brannfak
kel og at han kan bli be
skyldt for å gå i Nasjo
nal Sa:mlings tjeneste. 
Tross det tar han sjan
sen på et kraftig oppgjør 
med krigsoppgjøret og 
urettferdighetene han 
mener ble begått. Etter 
Asdahls mening ble ::>,·!v 
Vidkun Quisling dornt 
forbardt. 

Samvittighet 
- Jeg er kreftsyk og 

har ingen tid å miste. 
Jeg er nødt til å få sagt 
noe om det som har lig
get over meg i alle årene 
etter krigen. Det er blitt 
en samvittighets sak for 
meg. Altfor mange har 
lidd for lenge fordi vi i 
stemningsbølgen ettcr 
krigen lllistet vår sunne 
dømmekraft, sier As
dahl. 

Han sier a.t han HH?'d 
åren€' er blitt stadig mer 

kritisk til det som skjed
de under krigen og un
der Ia.ndssvikoppgjøret 
(.th'rpå. 

Grunnen til rnitt pnga
sjcITlcnt i dcnn(.~ saken Cl' 
at det bare var vinneren 
SOIll fikk lov å dømme. 
Ser vi på alle krigsfor
brytelsene som skjedde i 
Sovjetunionen sammen
lignet med hva tyskerne 
gjorde, kan vi kanskje 
diskutere råskapen og 
hva som var verst. Dess
uten er jeg opptatt a v de 
mange unge som ble lurt 
inn i NS og etterpå dømt 
og stemplct for livet. 
Mange av dem var pa
fric:ifer som ville gjøre 
en innsats for landets ve 
og \!el, sier Asdahl. 

quisling 
hadde rett 

Han mener at dette 
tok oppmerksomheten 
bort fra en evneløs re-

fj~~~~g :~n;a~~k~~frk;~: 
tetspolitikk. slik som 
svenskene, og at ripn Ja 
landl't ~tpl'nt llil'd ,d(~t 

brukne' g"cv;l;'rs politikk". 
~\ll:::;JJng provdc ii ad

vare mot unnfallenhe
ten, men ingen ville hore 
på ham. I ettertid tror 
Jeg Quisling hadde noe 
retL Dessuten er det vel 
fortsatt et spørsm.ål om 
hvor Quisling egentlig 
sto da krigen brot ut. 
Personlig tror jeg hans 
holdning var noe diffus 
og at han fikk en vold
som ha"rd rilcdfart i for
hold. til r'ealitetene. sier 
Asdahl. 

.~- R{~gner du ikke nH~d 
hvilke' rcaksjonl'1' Ijlikp 
uttalcl~wr vil veldw, As
dahl? 

- Jo, men det frykter 
jeg ikke. Jeg var selv lo
kal Milorg-leder og har 
rnitt pa det tørre. Ml~n 
jeg 1lH'llcr' vi IlIA Ije dette 
SOUl noe Incr. Det gjel
der behandling av men
nesker i krig og fred. 

-- Det er jo sterkt å si 
at eksilregjeringen bur
de ha blitt stilt for Riks
rett og nærmest gi Ap 
skylden for tyskernes 
angrep? 

Ap-regjeringen 
ødela landets forsvars
ev-nc~ Det var politiske 
misgjerninger og unn
fallenhet som førte oss 
11lI~ i krigcn. Derfor sier 
jeg at det var en skan
dale at eksilregjeringen 
ikke ble stilt for Riks
rett. 

Hvitvasking 
- Dette er jo ren hvit

vaski~g ~v gammelna
zistene? -

- Ja, det er det. Selv 
om mange sikkert fikk 
som fortjent, ser jeg det
te som et forsøk på å 
hjelpe de mange som ble 
urettferdig behandlet. 
Jeg husker stcnlni~gen 
den gangen -- sol? .:!"1P:
org-LQlk..var.. yt ~fl:gasjcrt 
i . rA.:;;kapen. Den sunne 
dømmekraften var bor
te. Vi ble for nidkjære til 
å forfølge de som sto på 
andre siden, for eksclll
pel de mange som kjeITl
pet på østfronten. 

- Jeg er ikke kjent 
for å tie og- har ofte på
dratt meg folkets vrede. 

:?:stå . iJ:[ eI~~fte ~~~ ~~~ 
kynlrer rneg Cl' at jt~g 
ikke ('I' frisk nok til å stå 
opp og- kjt'lli pe :-.kikkeIig 
for 1l1in(' ~Yllspullkt(·r. 

sier AsdahL 

HADDE RETT: Quisling fors·økte a advare nwt unnfallenhet, 09 i rttcrtid Inener 
Asdahl at landssl'ikeren hadde noe rett. lIer jot()grajert Ilnder rdlsoppgjol"el. 
Til høyre hans jONrl'Un:r. 

SJOKKERER: ._. Bare I'imu:rne fikk 1m; Ul å dømnw eiter krigt.·Il, sicr tidligere 
slorlinysrepn.;,',-enlunt oy Miloru-t/ULJlfl, Erland Asdahl. FOTO. OLAV HASSELKNIPPE SNO
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