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Myhren? 
Hva er det for skrekkelige ting 
Johs. Myhren foretok seg under 
k-· 'n, som førte til at han fikk 
el. _om på 15 år? Det må virke
lig ha vært alvorig. Når det gjel
der oppgraving av lik på Tran
dum, så var det helt nødvendig 
at de pårørende endelig fikk vite 
sannheten om sine kjære, og fikk 
en grav å gå til. Det er mange 
mennesker i dette land som mis
tet sine kjære, og aldri fikk en 
grav å gå til. Jeg kjenner mange. 

Ingen skal være nærmere til å 
utføre denne jobben enn de som 
hadde vært med på det, direkte 
eller indirekte. Quisling ble også 
kjørt opp til Trandum for å bli 
konfrontert med sine ugjerning
er. 

Arbeidshansker fantes dess
verre ikke den gangen. Det var 
mangel på alt, ikke minst mat. 
Johs. Myhren var heldig som 
slapp å sone en tredjedel av 
straffen. Hitlers rustningsminis
ter, • Ibert Speer, måtte sone 
alle . le årene i Spandau-fengs
let i Berlin. Tiden for varetekt 
ble heller ikke trukket fra. I 
Spandaufengslet var heller ikke 
et fengselsår åtte måneder. 

Grete Gnmdtvig, 
Lillehammer 
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Johs. Myhrens 
mange kritikere 
Johs. Myhrens mange k~tikere 
har ikke vist nevneverdIg be
geistring over at det er laget en 
rapport som viser at minst 29 
personer, alle tidligere NS-med
lemmer, døde under fangenskap 
i norske fangehull og andre feng
selslignende oppbevari.ng~ted~r 
etter at landet ble befndd I maI
dagene 1945. At NS~me~lem~e~ 
ble utsatt for tortur I mal og l um 
1945 er kjent, men at mange 
døde av den er nytt. 

Disse personene dø~e und.er 
kritikkverdige forhold I fredstid, 
ikke i krigstid. Myhrens kritikere 
mener visst av hvem som helst 
har en legitim rett, i fredstid, til å 
påføre mennesker en ikke liker 
både redsel, tortur og død ved 
kun å vise til at også andre men
nesker tidligere har lidd. øye for 
øye og tann fOT tann var ~varet, 
også i fredstider. Det fåT VI mer
ke oss. 

Personlig er jeg dypt bekym
ret over at personer ønsker å for
tie, eller tvert om vil forsvare, 
bruk av fangetortur, uansett hV~)f 
i verden det foregår og med hvil
ke argumenter det forsvares 
med. Forholdet er prinsipielt for
kastelig, også (selv om) det skje~ 
i Norge i f.eks. juni 1945, eller I 
norske fangeleire i 1997. 

Tore H.Vigerust 
Vågåmo 
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