
Hvorfor så engstelig for mQtforestiJJigg~ ~.%~ 
Skribentkollega 
Gunne Hammar
strøm har fått en dis
kret konvolutt med et 
eksemplar av «Folk 
og Land,. Og tilbud 
om Quislings forsvar
stale foran lagmanns
retten i 1945. På den
ne måten markerer 
AlS Historisk Forlag 
NS-førerens lOG-års
dag 18. juli. 

Av Idar Aarheim 

~~DaJ~'I'Kt:J:.Jll~8!e~n!dfi~oDrtref!<!:f- Quisling I, ' .',' tegalakap. Men dErt eenerer mel 
e uten motforestillinger. Heller ikke jeg er en beundrer av samtidig en smule at bare kries-
err Hilland anstiller seg over- Quisling. lIans egenrldige inn~ f~ pl den tapende side 

rasket over det faktum at ca. gripen i hendelsene de katotiake, ble ~dømt, me ~ 
15.000 nordmenn meldte seg fri- aprilldagene i 1940, ville vel un- RYnt ~~1rleJtbel
villig til innsats mot Stalins Bø- der alle styrefonner kvaliftaert til ij!al~" 
de arme og nænnere tusen fant landsforræderi. Men at MHbo ' ~pl Je, har titt det aamme 
frontdøden på slagmarkene i øst. ren trod.d.e at han båiialell~*' tilbucllOm heIT ~ i 
'«Tufser,. (Hillands uttrykk) alle' ~eriS1Jj~et'jeg aBintiaiI, 'PØI;len. Men ~ deler ikke bana 
sammen? #-ovemeYist om atIia at~, Jitt',.mlborgerJiie redIel !Ol' , 

Hvis han føler trang til A kom- 'li!' hiiri fot ansvar. motta «Land og Folk» uten dis-
me ut av sin villfarelse, kan han Men etterat Norge hadde kapt_· kret innpakning,:I. 

,for eksempel se litt på major tulert . «med samtlige stridskret-. ' lil Oui4IiDiIitvzVa or;: 
Svein Blindbeima bok om tton~ " ter .. , Ol piIaeralBup iPJrltrfriJ ~_U:N~JC 
kjemperne. Som kjent mot- villi

ka 
it,~~ aomsi"~.! pA ,~jeJm·"~,,, 'l 

standsmann Ol sentral etterret- p onen, var~nen ' 
ningso1'ftser, kan Blindheim ' plutae1igblitt en 'annen. Konge, c ,,', ''''''''''~,:j,:,:>i'' 
vanskelig mistenkes for nazi- og arbeideJ']lartireClerlnl var NedverdlpDde ,.' 
sympatier, men det later til at ~ Flere nordmenn, blant Men det kunne ~ interessant 
IUper,jøsainger av herr Hlllands dem otrlserer, !lOm deltok i ggp- , te hva denne mann hadde A si 
type ikke tar chansen på at illu- '!=J.IdIum mOt de tyske ini ~t han otfentl.i& var fu1lsten
rOonene går i knas på grunn aV?~i?94U; iileIa " ~,r1bmebet for alt, end~ eJemen., 

Ikke uten obligatorisk indigna-' ubehagelige kjensgjerninger.'_ ___ ~m-&LPIliii WEa 

si"" takker Hammarstrøm (Ma. Han vet vel heller ikke at cirka ~i[Qn'kn i striden ,mofoeril'ide' t athåii 
1 ) nei til A gjøre seg kjent hundre tusen nordmenn ble mis- -~.' MåJ:lg~ av disse var like "~2~~~~~ 
med forsvarstaleIlS innhold. Det tenkt for landssvik og at b~ ~~~e~~ liSml~ere:!Y Jt.e 
~ hans fu1!e rett. ~ot har dømte fantes ledende personu, !g- ;tUdanrlAfMPmeog~o_aiI", ~e r , 
Jeg ~h!mI net!i'm:nenlittel&tur,K\ibst;' Vi-· !9~frn~. Jeg mgen bold tengselel Han visste at 
engste~ 1Qr.& efter~~s---n en~era--· 'aenskip;::Jf'ætii'i&Ii!iv;aetrruu~ "vanskeligheter med A skjønne at' han stod særdeles alene overfor 
.~ fl ~reseg kjentfmk~lj!j1:jkk.. fWOl, ~~ for disse inAlandssvikerstemp}et døden. ~ slike tilfeller kan in~' 
r''llVa som var no --g§].U n Meyer) ol-:-~ ~ ~ fl . g~te menIie81ter mea mot ~_ 
u. .iwsener av~~ram~,r.Fl yrkesgrupper? , " , utger"rliiStOrien har §j_..J9.,IJ)U:J: ~y minst,"_' ~ _ sto{ 
~M' ~ enn selex: ~- ~, skulle vært rettferdige og det er alltid mteres~...J!:Q~,JL~ ~, 
~SOfu kolfektiVt', , man i det minste tro at det som seierherrene som setter seg til ~~t er_,1J.ep~ 
dØriif for dette efter tilbakeuir. < !eoom: var av ahnen, nasjoiiåI do~ med ~er eller ~dre W1- , UV!!' r;;enn aktors anklaie!.. 
keiiOe forordninger. m~ atdit forholdt seg S1f!. pleiet ~, "., mot. IOm.JO ~ 

aanunarsti'øm '1levder med r , Som tiåring i 1945 regner jeg ~ av' ~~-
rette at "Folk og Land,. driver en GJ.aiJ.sbilde meg som nøytral i forhold til ~er, , ' 
«konsekvent terping av okkupa- Enkelte striper er det dog kom- krigstidens hendelser, I 1940 var ' , 
~onshistorien sett fra de tidlige- met i lakken på det offisielle Hitler og Stalin amerte beQe_~ leser «F~ Land .. pl 
re NS-medlemmenea synsvin- glansbilde seier~errene ~ laget maktpoli~. forbrytere 'i ~ av dens ~e ~-
ke!!. , .' ,,_ ~v ~~ ~lv og ~~n~r. Det ve~ens"~r.to~ f~~at. ?".<.S:. ~ $ZE •. mi re,!'f"" oppMmU1ief 

Iaen t:i" aeL sa farug'( 11&:" DWlt annet ~eod gJennom 1943 var Iorler.est, var LOnaon-re- , ~ l bladet som iiOi'f 
Vi som ennå hadde skolegane viktige bøker som nylig avdøde gjerlnililliert med den ene av }jIjij)TritalLi VIi ~entttlle.--;

etter krigen, og som har lest den høyesterettsadvokat Albert dem i kamp mot den annen. Av ~tutøttede presse. Ikke ålle 
coff'lSielle .. norske presse i mer Wieselhers analyser i de hjemvendte seierherrer, Ol ltiil relea til uoe-lOm lien og 
enn en generasjon, ~ da sande- «Seierherrens justis.. og "Lys det oftisielle Norge, ble vi barri propaganda. Vi lJOm tilhører, ef
li& få.U .innterpet saerherrenes over Landssvikoppgjøret,., eller belært med at Norge blant annet terkrigstidens generalijoner, be
ensidige ~bilde av seg seIV Thorkild Hansen monumen~ ,var blitt befridd av våre ~ i høver ikke l betrakte krigstidena 
QiSiiie"'1ieI~. verk «Prosessen mot Hamsun... den seierrike, Rfde arme. ' hendelser i 8Qrt Ol hvitt. Vi kan 
- - Reaklijonen efter sistnevnte bok, , T~nkte vi ander ledes, viste vi bruke vAr kritiske synsevne til .. 
Seile jØssinger viste at rettsoppgjøret fortsatt er unasjonal holdning OS var dArli- reaistrere tarYenyanaene. Retts-
Fr 1et var ikke en tilstand som en ondartet byll i vår historie. ie nordmenn. Slik har det fort-' l!~r ~j 
tt. slutt efterat den verste Flere innlegg, blant annet fra satt ,l være i mer enn fri Ar. 5Ql11i1l1WTiå1or 1liSt01'ieni 
seiersrusen hadde lagt seg. ~ skribenter av efterkrigsgenera- Men efterkrigstidens dom blir som y ~er for nas,jorleJl! 
~, ~ jøssinger feirerfortsBtt rOonen, som stillet kriti~~ ~"tremtideiii: ',. ·~net varaenmol 

~~~~=~ ~orb~~~=~~~' ' "',,~~~meeet~~~""l'I"" 
~' s::~t;i};h. Hilland j' ~:oo ~~ :~l ~ ;; 

~_'Iært få, og totalt betyd- var lQdt nok skrevet, hOlder·~_~ _ 
ningsløse personer, ofte utprege-. ikke. Iblant var kanskje~ i liwt. ' , . 
de nuller, gikk i løpet av kri&en spørsm4lene for farlig formulert ',,' betAiUDi yi BOm ,~ ha 
inn i NS og i tysk 1jeneste... '=-cret:er:rOiilltla& goof'PISKillfd mot til A erlI;jenne. ---

Ja, :;A uvidende har man A~n- for svhlæ redaktører til A avvise ~ 
bart lov til l være Dli' man i flere velskrevne artikler. .<,-,,' ' Idar AaIIMIbD 
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16 I. I.ødag 22. august 1987 GOD HELG 

AvKRlSTIAN 
HOSAR er-maskiner 

mot Dombås 10511 9 

_ Innbyggere på Dombds leter etter brukbare klær l en haug som engelskemennene 
har etterlatt 'fl(J på Dombds. BIldet er Ikke datert, men stammer fra øst-tl(ske kilder. 

kP'~/e-f' , 

I tunnel ::l,KomP i. en Ot:IJ M,,'.<;/~ 

Lose u b pt o~ct::!;;~~ 
.l . pti M~t~f.'i.I,/?o-I 

. /Cj.J-/o, 

Karsten Sveenforhandlet da 
Oberleutnant Herbert 
Schmidt over(Ja seu på Lind· 
sø. 

- Flyet styrtet rett 
ned mot Dombås sta
sjon, Mange trodde det 
ville fA l bakken og 
presse pA mot tunnelåp
ninlen for A se, Men det 
var en Stuka - aUsA et 
stupbombefiy som 
slapp sin last rett ved 
.tasJonen, 

. Det er Karsten Bveen tra Biri 
som forteller: Bare fA' Urner Ud· 

, }~~:;W,e~å:e 3~J~~ 'fort~~ 
'IIngene' da sjefen for de tyske 
fallskjermjegerne overga seg pA 

~= ~åt~:e~n var et stort 

~~ ~u:I~t, gfant·IJ~:ii 
den amerikanske mIlItæ-

~~~~r.,ta~ll~:'resJ:."'Y og 
I dag er Sveen 73 år og pen· 

~?rt~~lvb~~t"~r~an~ 
ge opplevelser ligger mellom, 
husker han I detalJ hendingene 
pA Dovre der han spilte en så 
seH~:et;ovlJ:i: på Dombås med 
beslaglagte tyske våpen og am· 
munlsjon da flyalarmen gikk 
og han søkte UWukt Inne I jern· 
banetunnelen. 

s~tM!!!,~ ~~~~~ bJX 
det tidspunkt 'hvem Losey var. 
Men jeg aå en hund som ble 
~gJk~e~~ skal ha tllhørt 

Selv om det var mange 

~:;~!:rte~,:o~ j~to~e;:1 
verst, sier Bveen. ~ eg hadde 
sammen med en annen SØkt t11~ 
flukt I en, nllUe og ble 
Ikke skadet. 
~ Hvor manIle var I tunne

len? 

- Det vet jeg Ikke, men det 
var bAde militære og sivile, 
bam og vok.sne. Og etter det 
jeg husker, tok .twijonsbY~· 
~~g:n~r..~~. tyr ved ette 

Odd Arnot, som har skrevet 
bokeif'eIlTcl!\k!\J!rl1. 194.0., for· 
teller at seKS mann ble drept. 
18 ble skadet. 

Karsten Sveen hadde gått 
pA underomserskolen og var I 
194o-fennk-cig' troppssjef II det 
såkalte "BQUfielm'komJlanlet, . 

VI skal Ikke identa kampe· 

~'i!,r~~~~t R!r~'];;~~~ 
og hans 
menn ble til slutt trengt Inne 
pA Llndsø. Fenrik Bveen nkk I 
oppdrag å føre kapitulasjons· 
forhandlingene med sjefen for 
de tyske fallsklerm!egerne. 

- Om kvelden den 18. april 
var vi I stilling ved TllIW. Kl. 
0600 den 19. var vi klartll Il an· 
gripe tyskerne på LlndsØ. I 
!:JØ8et og på låven var det et 
større antall norske fanger, bå· 
de militære og sivile. Blant 
JiU~QLKlil§.. QlL!!~t".~lId 

Jeg fikk ordre tra major Bun· 
de om at vi skulle sende ut 

l1arl~e~et;.'r r!'~~a~t tbj~:~~ 
hudde kommet opp, hWl var 

j~f" ~r:::.t3r~f' m~~~ ~~~l:' 
Oil det ble W Ilt jell nkk l 

Dette bildet stammer fra et østtysk arkiv. I bildeteksten står 
jembaneknutepunktet Dombds etter øt angrøp/ra!lJlIclstiskc 
ten er foto(JrqJtet talt l mal 1940. 

g~:r~edA g~te~e~ B:i~'::~ 
en tysk v'.SS.. ·Før meg W sje
fen., sa jeg. Jeg fikk deretfer 
hvitt bind for øynene og ble 
fUlgt Inn. 

Løytnant . Bchm1dt spurte 
hva jeg ønsket. Da var det jeg 
sa at tyskerne måtte _slch 
iibergeben •. FØrst etterpå for· 
sto jeg at det betyr Il .kaste 
oPP', Ikke Il overgi seg. 
Schmidt sa:· Als Deutscher, 
.Ich ergeben? Neln!. og han 
holdt et kolOBSait foredrag for 

m"!.; svarte at hvlB je Ikke 
var ilibake hos egne .tyr~er In· 
nen 20 minutter, ville nord· 
mennene skyte mot LIndSØ 
med artilleri. 
~~~d~':etetffaåo~ vi ~k4"5 
norske fangene de harae I for· 

vag~fble diskusjon tram og W· 

~~~~~~~~~re~~ 
de, fenrik Ernst Møsslnger, ble 
med 
tilbake. Major Bunde sa over 
telefon ut han forlangte overgi· 
velse Innen 10 minutter. Møa· 
sln~r vendte Wbske med 
bes eden, og etter kort Ud ble 
tre s gnalskudd sendt opp. Den 
tyske kapltualaslonen på Dov· 
re var et faktum, forteller 
Bveen. 

Tyskerne kom ut med hen· 
dene I været, 47 levende solda· 
ter. Da først så jeg at Bchmldt 
Var hardt såret og lå pAom' 
PA'undsjJhal1de--]eg Jo-natt 
bind for øynene. 

Deretter overtok major Kjøa 
kommandoen. FrlvIlllge tok 
hånd om de t.vske fangene og 
f,.rte dem nordover. Jeg lIA Ikke 
mer W dem, forteller Bveen. 

Bveen overleverte våpnene 
på OO,mbås og det Var mens 

~~t~d:~~=~t~ 
ne I tunnelen - Oil den amerl· 
kanske mIlItærattalijen mistet 
livet som den fØrste ~li:" 
JIe..!l~~,~~· . 

- ""t er skrevet mye Om 
kampene pA Dovre • 0& JlWL. 

. f~1!. ~Ier lIveen., - Ogat om sel· 
ve I<apltuiasjonatorIØpet. 

Bveen tralf aldri Schmidt 
Igjen, men over løytnanten ga I 
1941 ut boken -Ole FalJschirm· 

låger von Dombås., 0tJ her bltr 
kke parlamentæren tr.. Biri 

om talt I bare vakre ordelag. 
Og verden er Ikke ltor: Da 

fenrik KaraWll Bveen .... J!IIfla· 
mentæren . rra DOvre IV 'a 

~ 1940, noe senere meldi.e &elt 
. som trlWvUIIg til østtrOn~n, kom 

han trellln&aleiren I FallInit· 
bastel på Lilneb~Helqe . 
nettopp den leiren erm!e: . 
gerne på Dombås kom o, Og 
Ikke nok med det: Der nkk 
Bveen av reglmen~efen per· 

. sonll& ov~ Ober\liyt.l\an· 
tel18 bok om hendelsene pA' 
Dovre. Den boken har Bveen 
li"emdele.l l\Ienune I Biri. 

Om Herbert 
Bchmldt er YIdere , fortelle, Ilt 
ban først kom W Andalsnes og 
Ålesund, før han nærm""t ble 

~ glemt liV brJteDe og kunne relBe 
tilbake W Dalo I sivilt antrekk. 
Det var I rekonvaleaenttlden I 
Berlin han skrev om hendelse· 
ne I Norge • sett med angri. 
pernes øyne. 

Schmidt ble akutt ned og 
mistet livet Iluttltampene over 
Bretagne.l l"", 
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Dombås Jernbanesta
sjon er bombet. Bildet er 
tatt aven tyskfotogra!, en 
såkalt PK-Beriehter, men 
det står ingen dato. Er fo
tografiet tatt etter at 
bomben falt utenfor tun
nelinngangen? 

Lørdag 13. april 19:UI landet 15 tre-motors tyske Jun-
. ker-fIy på F'ornebu. Ombord var et kompani tyske 

fallskjermjegere på vei til Dombås. Fra Oberkomman
do der Wehrmacht i Berlin var det gitt ordre om at 
Dombås skulle sikres ved fallskjermangrep. Jernba
nen skulle ødelegges og veien sperres for ent:'elsk 
fremrykking fra Andalsnes. Sjefen for fallskJerm
kompaniet som landet på Fornebu, var Oberleutnant 
Herbert Schmidt. 

Allerede 9. april - Invasjons· 
dagen i Norge - ble kompaniet 

I stuet inn i Junker-!lyene. Fall
: skjermjegerne måtte imidlertid 
f gjøre venderise i OSlofjorden på 

i Fm~ h~~J:'J~~Jt ~i~t ~:~t! 
tap da ett av flyene Ikke vendte 
tilbake til utgangspunktet i 
Nord-Tyskland. 

LØrdag 13. april kom kompa
niet til Oslo i 15 tungt lastede 
Junker-masklner. Ved 17-tlden 
søndag var de igjen på vingene 
på vei mot Dombås. 

Schmidts maskin ble truffet 
av luftvernkanoner på Dom
bås, og soldatene måtte hur
tigst mulig forlate !lyet med en 

dusj av bensin og olje som siste 

~e~e:~~~~n~æte ~~~: 
lometer syd for Dombås. noen 
lenger inne mot ~ellet der !ly-
~.ii~~~S~efei e å få satt 

Det ene av flyene havarerte 
ved Lillehammer og de 14 and
re droppet til samen ca. 180 
mann I Dovre-området. Den 
første patruljen landet noen 
hundre meter nord for Dombås 
sentrum, det gjorde også de to 
neste gruppene. 24 mann 
sprang ut over Hosetmoen på 
Lesja, og en tilsvarende styrke 

~~d :g~tVtr~~;''l,~\~~:t~~ 
mann ved Hj ellsetra. Et !ly 
droppet 11 mann i fjellsiden 
ovenfor Dombås jernbanesta
sjon, men !lyet ble skutt ned før 
alle fikk aniedning til å hoppe l ut. Alt i alt nådde bare syv av 

de 15 !lyene tilbake til Forne
bu. Piloten på !lyet som hava
rerte ved Lillehammer, slQøt 
seg da norske mannskaper 
nærmet seg. 
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