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Før fengslingen. Etter soningen. 

regjering som først mobiliserte etler at 

tyskerne hadde tomt v;ire depoter og 

lagre for allslags utrustning og bevep

ning,. . og- som den 7. juni 1940 ga 

ordre til kapitulasjon for samtlige nor

Som direktør Dietricl1 I-lildischs lege etler fengselsoppholdet bn jeg
be\'i1nc at o\'ens(~ende bildc er tatt av ham - Dietriell Ili:dlsch 1CJ49, 

Vinderen, 22 nllvember 1949. R. Honheide, 

ske styrker med den begrunnelse at det var hflp

lost {I fortsette krigen da vi mallglet ammunisjon 

og anne! krtg-slllateriell,- hvorpå den overga 

vårt fedreland til ficnden, - lot folket i stikken 
og hrakte sig selv i sikkerhet i (London. 

Men alle vet nok ikke at det var våre mest 

framsynte og- kloke patrioter SOIll med forferdelse 

inns21 faren ved tl Ieg'ge bTlclet forsvarslost, og 

som i 1933 stiftede «Nasjonal Sal1lling~ og pro
gramforpliktet sine Tllcdlclllmer til å arbeidc for il 
stoppe avrustningsgalskapell og- arbeide for et 

sterkt forsvar, som kunllc holde en eventuell fiende 

ute, og- arbeidet iherdig herfor i allc år før krigen. 

Det var disse kvinner og menn som vurderte 

riktig og som ville verge vårt lands ære og selv

stencJighd. - Hadde man i tide lyttet til disses 

råd, sa hadde vi ingen krig eller krigsforbrytere 

hatt· tOlllme fengsler. De mange tusen millio
ner okkupasjonen kostet landet vilde vært spart, 

- vi hadde fremdeles halt et rikt land med fort

satt frelngang, små skatter og en lykkelig befolk

ning, som kunne følt sig trygg med vårt solide 

forsvar i behold, vår krone hadde hatt sin fulle 
verdi. 

Etter at tyskerne korn inn i landet meldte en 
mengde seg til tysk tjelleSte. 

Di'l !'ar dis,e som var de l'irkrli.!!e lands-sl'ikere 
og kUllne iool11mes straff inntil pa livstid etter 

vår gyldige straffelov. De som påtok seg hoddel
tjeneste ble straffet, de øvrige gikk fri. 

Alle som ikke fortsatt vil fordumme uskyldige 
lalldsmcllfl sum er straffet kun for medlemsskap 

i NS må her slå en tykk strek -- sette et tydelig' 

skille llJellol11 !af/dSSl'ilccre og skikkelige JoIk. 
;, 

Den 3. desbr. 1940 kUllngjorc!e ekspt'disjons

sjef (nå fylkesmann) Platou pa justisdepartemen

tets vegne at intet var i veien for at endog dom
mere og offiserer kunne melde seg ~nn som med

lemmer i NS. DOll1ll1ereden var ikke til hinder 

herfor. Samtidig skrev ekspedisjonssjefen til samt-

lige fylkesmenn med anillodning om ~,g;i landets 

dOllllrere denne beskjed, Brevene sl~;'ttet slik: 

«Dep;;rtclllf'ntet har funnet det' riktig a gjøre 
d<llllnwrne bekjent Illed disse uttalelser for at de 
dOllllllcre, sum ønsker rI slutte SE'g til NS ikke 
skal bli hindret i dette av misforståelser m. h. t. 
det løfte en slik beslutning vil kreve av dem". 

18. september 1940 gikk Stortinget med på at 

5 NS-menn skulle bli medlemmer av Riksrådet. 

Hermed ga selve Stortinget tilkjenne at NS ikke 
kunne va:>re landssvikere. 

Doml7laforeningens styre meddelte 30. oktober 

1940 at det var en helt frivillig sak om medlem
mene ville melde seg inn i NS. 

Sakførc1jorcnil/gel/s hovedstyre sa det samme til 
sine lTIedlemmer. 

Biskop Bcrf!.r;mv meddelte det s;lInme til bi-
skoper og prester, og oss alldre, 

Hvis ll11:dlllllc.kap i NS melltes ~l være straffbart 

så m;dle sallltlige ovennevnte jurister både frarådet 
og hindlet innllleidelser i NS, - Alle visste at 

straffe-luvens § 139 rammer dem som unnlater å 
ujmddc rller avverge en jorbrytelse som de Izar 

nho/rit pålitelig kunnskap 0/11 er i giære. 
Det var i tillit til forsikringer fra aller høyeste 

hold .~ nemlig regjeringens justisdepartement -

ovennevnte stortingsvedtak - uttalelser fra dom
mer- og sakfmerforenillgcrls 110vedstyre saillt fra 
kirkens primas, biskop Berggrav - at i titusenvis 
(60000) meldte seg inn i NS. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Ilorrn for sitt 'kllbjlJ(),c;::llll') - og som pahod sine 
lllccJkJJllJwr ;1 :irhcidc f( li et ~krkt forsvar, bidro ogsa 
til at gode patricder ~It:ltr:t sc"g til «Nasjonal Samling)'. 

livis regjerin i2l'1l NYFa:mlsvold ville handlet ærligere 
mot det norske folk, så hadde den den 3/12--1940 
(istedetfor f()):ll)JiClnie k<lJlJlgjming) meddelt folket at 
medlemskap i "l\!:lsj, Illal Samling» (NS) ville bli ansett 
som straffbar ~L)tte til fienden. NS ville da ikke fått 
et eneste IlH.'dklll under krigen. 

De rettsugyldige lilndssvikanordninger, som har 
kostet vårt folk så mange lidelser, sorger og tårer, -
ville ikke blitt skrevet. 

Men uten disse anordningl:r ville vår rcgjering stått 
opprådd for Iioen å velte skylden for egne Illisgjernin
ger på. Derfor gikk vr"lr Lundc))uegjering ~- etter at 
kun ngjori ngen av 3/12 1940 had de satt i fl Jlmcldel sene 
i NS i sving - - i gang Illed i dolgsmtd il bge de 
overflodige straffeanordninger hvorved nettllPP de 
medieIllmer, som var narret inn i NS, skulle straffes 
for ddte medlemsskap. 

livi s et Illcdlemsskap i « Nasjonal Samling> var 
straffbar stølte til tyskerne-- hvilken straff hadde så 
de gjort seg fortjent til som bevirket at 60000 slike 
støtter gikk inn i «Nasjonal Samling»? 

Anordningene var ikke rettsgyldige. !følge Grunn
lovens § 17 har Kongell kun rett til å gi midlertidige 
anordninger som allgar liaridel, Na:ringsveie, Toll og 
Politi. 

Enhver lov skal va:re kunngjort på handlingstiden. 
Borgerne skal vite hva de har il rette seg etter, skri
ver professor Skeie. 

Men denne lov ble forst kunngjort flere år etter hand
)ingstiden. Tuje Wuld - en av anordningens fedre ---
skrev i august 1948 i flere aviser at anordningene ikke 
ble kunngjort for dkr krigen, fordi /leimefronten hadde 
frar:idct det av frykt for rcprc,",salil:r fra tyskerne. 

Scharffenberg sa i et f')il'drag (ref. i Vaart Land 25 
oktober 1(48): 

«De menn som for kri~;en eller i 1 Q40 ved sin hand
ling eller mangel prl handling ikke viste seg voksne til 
å se klart eller ba:re det ansvar som var pålagt dem, 
skulle trekke seg tilbake fra den politiske arena". Han 
fant det klart at - de ikke hadde evne til å lede landets 
politikk. Videre sier han: «Jeg har en mistanke om at 
de menn, som hadde ansvaret for begivenhetene i 1940 
søker gjennom landssvikoppgjoret å relte folkets hevn
folelse mot de såkalte landssvikere Dg pjøre dem til 
folkets s)'nd ebukker". 

Allerede 24. desbr. 1947 skrev han i Morgenbladet: 

«Rettsoppgjmet er ensidig, det rammer bare den ta
pende p:,rt, lJlcn den rq~jcring og det parti som har 
skylden fur 1940, h;tr hittil giltt fri. Delvis har den 
fanatiske forfo/pdc;e huit til hmsikt å le e oppmerk
somheten bort ji-a ,'jursmå/et om skylden for at ulyk
ken Dg SkarT/fIICfl rCfii/llff lVorgcJ1. 

Den kjentc ILl; i\'~:l! KlIJ'!e, som var Milorg-sjef i 
Stavanger, :oki i\( r: ,(:Cf I r /I,/c noe retfsop/lgjDT i det 

2 

I,'dl' lJ/;f)iiil·r/:~.uili;i':11i ,i! il 1,:,;/1(' b(I;ritfc feiL,. 
Stortingslllann M(lsl:id sa (uiJllotsagt) i Tinget: <./!!_ 

,[!CIZ skulle ya'rf straflel for landswik, som ikke l/!!!!le 
dommes etter våre uomtFis/eLij!e lovcr som har \',t:rt 
enslydende fortolket i mer enn 40 år. Samfunnet er 
ikke tjent med at meIlnesker, som ikke har fortjmt 
del, frIr landssvikstemplet P!'l seg". 

Professor dr. jur. Skeie skriver i sin brosjyre «Lands
svik: «Blir en kjent skyldig etter anordningene av 1944 
er han gjort æreløs for resten av livet. Han blir fradømt 
det vesentligste av sJne midler, - utelllkket fra retlen til 
seh'stendig erverv Dg faktisk Dgså rett til arbeid; andres 
tjeneste, og vanæren rammer tillike hans pi'lrorende. 
Vi har aldri i vår historie hatt trz sådan rettsloshet '. 

O.r.sakforer Ueland skrev i Stavanger Aftenbl. m. fl.: 
"Mitt arbeid som forsvarer i landssviksaker har fort 
lIleg opp i så megen urett og bunnløs ulykke at jeg 
tror ikke folk vet hvor megen sorg og ulykke oppgjoret 
har fort med sig, hvor mange uskyldige er rammet,
hvor mye urett er begått. Jeg kjenner en familie hvor 
6 Iwrsoner i fortvilelse begikk selvmord. Det er gått en 
bølge av fortvilelse og selvmord over landet. De SOITl 
har hatt anledning til fl få det hele i normalt gjenge 
igjen har sviktet sin oppgave. Jeg tenker her på geist
ligheten og pressen. Det er så mye ITler beklagelig-
som de det går ut over ikke har fått anledning til å 
forsvare sig. Pressen har frfrtset i ref. om mishandling, 
tortur og alt det gale som landssvikerne har gjort. -
Dette kunne vært forståelig, hvis -rrfuri samtidig hådde 
satt et skille mellom de NS-folkene som har beifått 
handlingene - Dg de uskyldige NS j"olk ene, men dette 
er aldri blitt gjort», skriver Ueland. 

Noe av det tristeste ved landssvikoppgjøret er at det 
her - - som ofte ellers -- går verst ut over småkårsfolk. 
De av jllstisdepartementets landssvikavdeling iIlllhen
tede yrkesoppgaver viser at omlag halvparten av fan
geIle er arbeidere - lønIlsmottaKere. Disse hadde i 
tillit til forannevnte forsikringer meldt seg inn i NS. 

Mange oppfattet kunngjoringen som et ønske fra 
regJenngen om å styrke dette lille forsvarsvennlige NS
parti, som kunne bli til god hjelp når tyskerne skulle 
drives ut igjen. 

Disse småkårsfolk hadde ikke råd til å engasjere en 
dyktig og dyr advokat som fors\'arer. tieIler ikke hadde 
de bekjelltskaper blant lJ1:lkthaverne som kunne hjelpe 
dem. I fengslet helI,',vcr ikke den velsituerte å ha be
kymring for sin faJllilie. Den fattige plages derimot ved 
tanken på hJnilien, som går hjeJllme og frys og svelt, 

- s:nlig på sine unger som hundses, skjønt det ene
ste de kan bebreides er uforsiktighet i valg av far -~ 
som cr blitt stemplet som landsforræder. 

Det var disse småkårsfolk som ved sin stemme hadde 
hjulpet de menn inn i storting og- regjering, som dan
net det dårligste storting vi har hatt, og en regjering 

som iflg. Langeland har verdensrekord for uduelighet. 
Nrl ofres disse uskyldige menIlesker for at disse udue
ligheter, S0111 brakte ulykken over vårt land, kan gå fri. 
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fulgt at Ulll l'll ;'lillll., 'I.'L ~l ~~~~~ ... :jL· :,; i :~::' sa 
ble familicn se!v <1\' \1';] ~: :,;in ('Iwsagt fi-;; ~in leilighet. 

Mishandlin';Jer. 

Av plasshensyn kall jq.; kun nevne ett av tusener 
tilfelle og refererer litt fra Oyvor lianssons beretIling 
om foregangsmanncn, 111l"ilJleskevellllen, a.'resdoktoren 
og grunnleggeren og stif:uen samt l11ange;~rig leder av 
De-No-Fa, illgenior, gencraldirektør Dietrich /if/disc/l, 
som av hvalolje og sildolje greidde {l fremstille utmer
kede produkter fc)r lllarvarinfabrikasjon og derved på 
en avgjorende ll1;i!e leddet vart land fra fctthllnger 
under 2 verdellsJ-riger. 

lian meldte sq; inn i «Nasjonal Samling», og dter 
kr' ~n skulle han - SOIll så mange andre straffes 
føl sin politiske overbevisning. Denne 78-årige lIlann 
ble av hjemmestyrkene slept ut av sitt hjem og satt 
på en lastebil plan, mens hans hustru ble liggende be
visstløs på marken uten at det ble tatt hrllld Olll henne. 
U, ;f en hylende mellgdes jubel og ufyselige hånende 
tilrop, kjørtes han til Møllergt. 19 og sattes i en selle 
efter å være sparket i underlivet så han fikk tosidig 
brokk. Iians hus pa DraIllmensveien ble tatt og hans 
verdifulle inventar stjålet eller solgt. Selv familiegrav
stedet ble solgt. 

Hans hustru var meget rik, hadde særeie og var ikke 
NS, men også hennes formue ble ranet. Hun døde i 
den største ekndighet på øya "Lille-Oust". Eteparets 
eneste sønn døde etter en 8 timus appell på Ilcbu. 
Liket 'ble puttet i en sekk og kjørt vekk. ~ Datteren 
ble nådeløst revet bort fra sine 3 barn og fengslet. 
Hennes minste var da 9 måneder. 

Etter to års uendelige lidelser ble tiildisch . sluppet 
ut. Iians 'såkalte bobestyrer nektet ham lenge penger 
til derhold og til de av legen forordnede legemidler. 
lian::; eneste dress hang som filler på hans avrnagrcde 
kropp. Undertøy fikk han av venner. 

I et brev til liildisch av 26. november 1948 medde
ler Helsedirektoratet at p. g. a. den begrensede bevilg
nin can hans saknad OIll bidrag til kjøp av kostbare 
legemidler ikke imøtekommes. 

På spørsmål hva han følte under alt dette, svarte 
han : <lOJo, han følte sin gode samvittighet i pakt med 
Gud som ga' ham krefter til ;\ bære alt med løftet hode». 

"Det jeg led var jo for intet å regne mot hva vår 
Frelser m:'ltfe lide for OSS". 

Generaldirektør liildisch sovnet inn stille og lykke
lig 16. september 1949, 82 år gammel.' 

f(espekt for døden. 

For krigen var det så at Ilår el; ved døden har frem
,tilt seg for var høyeste og rdtferdigste dom ril er, sa 
'lar skikkelige folk inll~tilld all forhånelse, forfnlgelse 
dg fordømmelse av dell dllde. 

Annerledes er det Il!!. Dl' h \ illIler og menn som av 
'ur:m anførte glllll;ic>r L,liLk Ltitc;c>g innskrive i NS, 
: dir ved dnden sjikancr! tillikellwd deres pårorende. 

nc-t er trist il se, at de lllest ;l~.;ressive finner man 
'i',stl toppfigurene bIaIlt kirkt>lls IlIl'llll liled hispen 

E. rJ'iu!ssen, SOklh jl)(·c;t Ljnstveit Ill. fl. lIllntatt. 
I 1945 vedtok c;;,:ulcs Oslo lllCJlight"lcrs kllc'sL',d 

fmblId mot IIlillll(,~fIllrkl'r p:'! NS-l11cdlemmers f,'Ta\'
steder. Vedtaket bit ;..'(\(Jkjellt av stiftsdireksjonen og 
Kirkedepartementet. l'\ylig er det foretatt en betyd
ningslos forandring heri. 

Hvem har skylden? 

Noen vil bnskje ved fordømmelsen av Nasjonal 
Samlings medlemmer henvise til ledelsens (Quislings) 
begåite feil. (Hans sYIIder har jeg ikke kjennskap til). 
Men det kan da ikke grl an [1 straffe s~llltlige inn
skrevne medlemmer av et politisk parti for. feil, som 
ledelsen mulig har begiltt. 

Det har vel aldri aven norsk regjering og dens parti
feller i Stortinget hlitt begått slike for land og folk skjeb
nesvangre og ulykkelige handlinger som Nygaardsvold
regjeringen og dens partifeller har gjort seg skyldig i. 

Det er nettopp de feil disse begikk ved fl avruste, 
Som var [u'sak til at forsvarsvcnnlige kvinner og menn 
i 1933 stiftet «Nasjonal Samling» og arbeidet imot [1 

legge landet forsvarslost. 

Det var nettopp Nyg::Jardsvolds regjering og parti
feller som har den hele skyld for at t~'skerne ble lokket 
inn i landet på grunn av manglende forsvar, -- for 
okkupasjonen, -- for alle de lidelser viirt folk ble ut
satt for, - - tortur, sult og nød, --- for alle de liv som 
ofrecies under kampen for Nygaardsvold~gjeringen og' 
dens partifellers synder mot fedrelandet,- for alle de 
tusen gode nordmenn som i tysk fangenskap var ut
satt for ubeskrivelige lidelser og mange pint i hjel, -
for de mange som også her ble pint på det frykteligste 
av tyske og norske sadister,ofte med døden tilfolge, 

- for at hele Finnmark og Nord-Troms ble brent og 
75000 personer ble husville og mistet alt, - for all 
den urett SOIll etter krigen er begått mot egne lands
menn ved å ribbe dem for alt de hadde spart samlTlcn, 
. _. for langvarige helsenedbrytende fengselsstraffer i 
usunne fengsler, hvor disse uskyldige iandslIlelll1 sultes 
og mishandles, -- for alle de selvmord som uskyldige 
mennesker j fortvilelse har begått, fordi de er brenne
merket med forræderstclllplet og ikke nyner utvei til 
hverken hus eller len'mMe, fur alle de tusener nerve
vrak, som kOlllmer ut av kllgslclle eller, i håpløs for
tvilelse har mistet mot og evne til åta fatt på arbeidet 
igjen, om arheid i det hele tatt er å oppdrive.' Mange 
må sendes til sillnsykcanstalter, -- og så alle de døds
domte og henrettede. Det må være så sin sak for 
Konge og regjering å· avslå benådning for dlsse. -_ 
riertil kOlllmer de hundretusener av deres pårørende, 
som påforessorg og skam, 

Bigamiloven i friskt minne.' 

I annen rekke kommer de økonomiske tap (mange 

milliarder) som Nygaardsvoldregjeringen og dl>llS parti
feller påforte landet. Statsr[id Hønsvald skriveT: 

«( De tap tyskerne påførte oss går opp i så høye tall 
at de ligger utenfor vår forestillingskI-ets. For nisse 
belop kunne vi bygd en villa til 20000 forkrigskroner 
til hver elleste L1J11ili0 i 1',",J(,j~ , " 
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h·,:.· (.: c'l ;C;illgU l-H'Vet rekrlltill1 fj,'! ,IC ~ 

fl ,j' , 

g:JI ~;jl _ ~:11 \'; ll"l i c't l!~ lit'll,i t ';'. :;l. l:! ;1\ ,.- ~~,; 1\'(:'1' 

i.'d:rg :il h:,!<,c\·;ko)Jp:.' .. ic)fCl 1<1'''\l'l hittil 2 I'liliiarder. 
l lcrlil klJ:~i1l1"1 dl' 1li::1We Jllilii:lr<1Lr det bl'otcr;l lwgge 
opp igj::11 l:ilHlet og dets fors\·arsberedskap. 

Alle her OPl'll'gllede synder mot folk og fulreland 
.-- og langt filTe . har Arbeiderpartiets kclue i regje

ring og sllirlillg begått, men det g~lr da ikke an il gjore 
partiets 1l1;lllge tusen III eo ll'Ill III er alls\'<irlige for hva 
deres uduelige ledere har gjort seg skyldig i ug straffe 
såmtlige i p:lriitt inllskrevne medlemlller for delte med
lelll~ckap. [Jet ville va.'re en i hoycste grill] lIflttierdig 

handling. 
Likesa urettfeidig og IllC'llingslost l'r det il straHe 

samllige j1:lssive medlemIller av Nao,jollal S:iilliing fur 

sine lederes lllulige feil. 
Det opplyses ni'; at boter og inndragninger fra (··lands

svikerne» er 141 millioner, Illen det er Illed disse inn
dragninger SOIll med skattene, fulket blir tilsvarende 

fattigere. 
Verst er det med V[lrt forsvar. Til 1919 hadde vi et 

forsvarsbudsjett pii 70 mill. og 3500 lonnet befal for
uten et tallrikt, veltrenet og rutinert distriktsbefal. Ar
beiderpartiets representanter foreslo hvert :'1r hel avrust
ning. Ved Venstres hjelp fikk de bevilgningene ned til 
30 mill. og det L-lstlonte befal redusert til l :.lOa og 
clislrikt"hcfalet helt sløyfet. Nå bevilges i'lrlig 300 mill. 

K(lllllllallderellde general Holtfodt uttalte i tinget i 
1~t:12 at dette var å kaste def norske jolk blår i øynene 
og inngi folket den illusjon, at Norge var beskyttet av 

et milita:r! forsvar. 
KOIllIll:lnderende general og sjef for generalstaben 

Bauck sa bl. a. at han ikke ved :°1 forholde seg taus 

onsket tI bli skyldig i et folkebedrag SOIll kan bli en 

katastrofe for landet. 
Katastrofen ved dette joIkebedrai! fra arbeiderparti

represelltantene kom i 1940. 
for 1905 hadde vi en fagmann . __ . en av landets 

dyktigste generaler -- genera101son til som sjef å 

ordne alt for krig. Det gikk bra. 
I 1914 hadde vi den erfarne dyktige general Holtfodt 

som sjef til :"1 ordne og lede .- likeså i 1916 da tyskerne 
hadde tenkt i'l ta oss. Alt gikk etter beregning bra. 

I 1940 hadde vi ingen slik dyktighet til å forberede 
landet for den ventede krig, Det gikk verre enn verst. 

Vi som har vært på moen vet at ved storre troppe

manovrer er det en general SOIll har kOIllIll'l.1ldoen og 
kder det hele. Vi har aldri hørt eller sett at lIlan tar 
en rekrutt fra geledet og setter i generalens sted. 

I clag sitkr og har lenge sittet en rckmtt i forsvars

deparkiJlcntets sjcfstol og har den øverste ledelse av 
den ilorske krig~lllakt til lands, til sjos og i luften. 

Vår slabillilli:-;kr er en gammel forsvarsfiende, SOIll 
iflg. Arbeickrbhde! fur 9. Illars 1928 har vært vant til 
rl rusle inn ()g Ilt av fengslet for Clrbeidersaken (srred

ning av :lIltillliliLne :-;krifter til soldatene). 
De s()m i 'liil:~l'i lcp,c-,'il1l-rCr fornuften har gjentatte 
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IIl:iIlll eil av ];moeb dd:li" 
fiscrer, men regjeringssjefen (;~. 

tantenE" i Stortinget holder krail1i";~ . I' 

De har altså enn;\ intet lært av kri, ~il. 

; t ~ : ~ 1 i i Cl!. 

P:'! grunn av altfor sen mobilisc'rill~; fikl-. l\"kllile 
god tid til tI tomme alle v[lre depOler \lg ;lfldre bgre 
for alt vi hadde av bekledning, lItruSlllirw ()g hc\'cp

ning for vtlr hær. Nå mangler vi alt. 
Vi har en felles grense mot Russland på henved 20 

mil. På sin side av grensen kan russerne samle alle 
de tropper og alt det krigs materiell de onsker. 

Russerne har allerede ferdig 2000 uncler";lIlllsbater 
ng andre båter, som skal anvendes i Atbnkrhavet og 
Nordsjøen m, fl. steder. Selv har de ingen isfrie l1a\'

ner, !llen på norskekysten finner man dem. 
Når det passer russerne kan de ta Norge i et glc:fs, 

da vi intet har å stå imot med til hjelpen ellgang 
kommer. Hvis det forsøkes å få russerne ut igjen, så 
er det hapløst, og det vij føre til landets fulistcildige 
ruin. Vi blir behandlet i likhet med så mange ;\Ildre 

småstater som russerne har tatt sig av. 

* 
c I Hambro skriver i sin bok «Historisk supple

ment» om Arbeiderpartiets holdning til landets forsvar 
i årene mellom første og annen verdenskrig: «Men 
uten stans pågikk arbeidet for å undergrave landets 
forsvarsvilje' og forsvarsevne og nedsette ~elve mulig

heten for et nasjonalt forsvar:>. , ; 
Oberst jørgensen skrev i Mor'g~n'bladet 20. april 1 ~j47 

at hvis regjeringen hadde mobilisert i tide, så hadde 
vi høyst sannsynlig ingen krig fått. Det er de fleste 

sakkyndige enige om. 
Major Sagen skriver i sin bok «Eit politisk fallitbu» 

at hadde Nygaardsvold mobilisera i tide, hadde me 
ingen krig havt. Det tyske angrep på Norge «let seg 
jo berre setja iverk mot eit land, der den l1lilitære~en
foldigheta ,:hjå styremaktane var total grenselaus». 

ScllOrffenberg sier: «Regjeringen feilet av mangel på 
vurderingsevne, dog blir en skipper ikke frikjent om 
han av uduelighet kjører skuten på grunn:>. (Morgen

bladet 15. oktober 1948). 
Major Langeland skriver i «Dømmer ikke:> side 33-

-34, at det er· grunn til å fastslå at det bare var Re
gjeringens uduelighet og manglende vilje til å bruke 
de små forsvarsmidler vi hadde, som fremkalte tysker
Iles angrep. . . Det er således regjeringen Nygaards
volds rni5.gjerninger som har ført krigen over oss. 
Det er denne Regjering som har ansvaret for alle ver
dier som har gått tapt og aIle milliarder vårt ødelagte 

forsvar hadde kostet oss. 
Nasjonal Samling (NS) hadde for krigen så få med

lemmer at partiet ikke kunne få en eneste represcn(;mt 
i Stortinget, og følgelig hadde partiet ingen innflytelse 

på begivenhetene før krigen. Da regjeringen Nygaaros

vold den 9. april flyktet, tok Quisling regjeringsmak

ten, men tyskerne 'vilJe da ikke ha ham i dlnne stil-
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, , , ',~ " l];\rlli~ (iC::[ heil' ;lIIS\';n 

fur al 1\,,)' iilC l';liIHlrC't slapp inll, ll~ ckrmed OgS;l 

all~\':ir('t 1, ,; kl ;:"l'l1 III ul all dens ('kndighd, 
DlllIll' ]I'L;juillg:S Tllenn la na sine !luder i blot for 

;1 r;111)(' jll 'l'Tl sYlldebukker il velte ;lT1S\aret pa, Helst 
1,1::11e dd bli Nasjonal Samlings flIIk, S()~l1 hadde vent 
regj,'] illgens argeste og brysllfl1C;!C' m()tstandere ved 
helt fra 1 ~1:i3 i'l motarbeide regjeril1 t;l'ns avrustnings
arbeide, men da partiet var sa OI'l'ndc lite, V:.lf det van
skelig il law' syndebukker av delte parti, !I~en så 

hendte del noe. 
]ustisckparklllCnlcts ckspl'disjlll1ssjd kc\lll Illed for

annevnte kIIIl11gj(\ring, ()g forst da lwgvlllc massl'inn

meldeiser i Nasjonal Samling, 
Safl1tidi~~ meldte som for nevnt mange dflTlige indi

vider seg direkte til tyskernes tjeneste. 
Mange av disse oppforte seg langt verre mot landets 

befolkning enn tyskeme og gjorde seg overmåte for
, ~tte hlant folk over det hele land. Her var regjeringen 

.. eldig, - her fant den syndebukker nok. 
Ved pressens og sine meningsfellers hjelp var det 

lett t, opparbeide en hatefull hekseprosess-stemning 
mot NS, og denne stemning steg etter hvert og der
ved ble oppmerksomheten ledet bort fra regjeringen, 
som hadde ansvaret, . - og etterhånden fikk man det 
til at det var NS som hadde skylden for at tyskerne 
slapp inn - - og for krigen. 

Etter Justisdeparlcmentets for nevnte kLlIl11gjoring 
hadde også Illasseinnmeldelser i Nasjonal Samling tatt 
fart, og ved de ugyldige straffeforurdningcr ble Illed

lemmene gjort til landssvikere. 
Stemningen blant endel av folket var S~I opphisset 

at det var farlig ;'i forsoke på noen orientering,-- og 

det er det kanskje enT1~l. 

Det utartet seg til den rene forfol~~else mot NS, de 
ble jaget som fredlast vilt. Presten Trædal betegnet 
den i Stortinget som menneskejakt, mens Moseid kalte 

aT1ordnin~~ene for "Jaktloven". 
Forfolgerne hadde glemt at det var det vesle NS

I>drtiet for krigen SOI11 helt fra 1~j:~3 sendte foredrags
holdere rundt i landet for i'l advare mot avrustning og 
arbeide for et sterkt forsvar, -- videre at de NS-folk 
som senere kom til ,- forst korn da tyskerne hadde 
tatt landet, - - videre at ifolge forsikringer fra høyeste 
hold var inlet til hinder for ii være medlem av NS-
og at 4 høycrettsdulllIlll're erklærte at medlemsskap i 
NS ikke var rettsstridig, og at vare frC111ste rettslærde 

er enige heri. 
Minister Skancke var dOllIt til duden. liaIls flIrsva

rer, høyesterettsadvokat dr. JUL OW'rg:l;:lrd, ville ha sa
ken (dommen) provet ved hoyere rett og fre1l11f, ved 
l)(:visopptakelsen i november 1947 dcn forslTledelige 
bpitlllasjonsavtale. Sum vitner ble for! selveste stats
minisier NYi~a3rdsvold og statsr:'ldene Knht og Ljung

ht:rg, S;:lllilige uttalte under ansvar som vitner at de 

\. • '- ,,~ \. '. '-. : ; I l :_ . \, I I 

Del L Utc'llrik:'lkparlclllcnt uppi) "Ci :.cl, ':Lli 

1 ~'4S ilt den kgL lL'g:.lsjon i Stockholm den (). juli; ':+Cl 
sendte med kure;r oillhandlede kapitll!asjoI1SU\'Cl'l'I1S
koms! til det norske Utenriksdepartement i Londl,n, 
og at den ble utkvittert av ]\;ygaardsvold, Ljllngberg 

og Kohl. 
Det er lett ri forstil at ved denslags vitneprov kan 

man ikke feste lit til dommer avsagt mot NS-folk. 
Det forlanges endog at menigmann skal forsta --

hva de 4 høyesterettsdommere og llllllclrede andre 
jctlsh'rde ikke forstår, nemlig at medlemsskap i Na

sjonal SZlIllling er straffbart. 
DUllls!oil'ne i dag dommer alle for i'l være skyldige 

uien h ta dl' hl'nsyn vr,r strafferett krever det skal tas. 
Stikk i strid lIled de tiltaltes forklaring slår retten fast: 
"ffan erkje!lnCT at lwll var 1I/{/ilE'Ill av Nasjonal Sam
lirzg og var s(r: bCl'isst at det var rettsstridig og at 
harz derv{'d stottet fienden i råd og dåd». 

Denne usannhet beg;lr alle landssvikdOIllfl1ere bevisst. 
Og nrlr de det gjør, sri er det fordi de ikke kan domme 
et NS-medlem skyldig elter § 86 uten å pådikte ham 
dette at han har vært medlem for å gagne fienden og 
skade sitt land. Dette er justismord en masse når alle 
eraktes landssvikere å være», skriver Vardaas i sin bok. 

Jeg har tillatt meg å referere noen utdrag av Bjørn 
Vardaas' ypperlige bok «Orl1lllllovsbmdd» -- en bok 
alle hurde lese, Han skriver: «) sio"pt:osjyre side.15 
skriver bispen Berggrav: «Bare den erklærte åndssvake 
kan hli horl med at han ikke forsto (at medlemskap i 
NS var lC!vstridig). Her må en spørre: Var Berggrav 
åndssvak den 23. oktober 1940, da han skrev det be
roligende brev til prester -og oss andre? - Og høye-
sterettsdomll1erne Alten, Hanssen, Fougner og Larssen 
- - er de eller var de åndssvake da de i 1945 i høye
slerett voterte for at det ikke var straffbart å være 
medlem av Nasjonal Samling?? --- til støtte for sin 
oppfatning påberopte de sig de fremste straffelovs
eksperter vi hadde, nemlig riksadvokat Kjerschow og 
professor dr. jur. Skeie. Og professor Castberg, h.r.
advokat milorg.sjef Kluge, dr. jur. Smedal, major Lan
geland, generalkonsul Harsem, o.r.sakfører Ueland, stor
tingsmann Moseid og tusener andre av vårt lands før
ste menn som er fullt enige med de nevnte fire høye
sterettsdommere. Er også di sse åndssvake??? 

I sal-en 1110t prufessor Adolf Hoel uttalte statsråd 
Johan lviclbye som vitne: . «Og denne mann, som vi 
kan si har levet hrle sitt liv i kamp for Norges inter

l'sser, står i dag anklaget som landssviker. Jeg er harm
full, - jeg er mer og mer full av harme, når jeg ten
ker på alt han har måttet gjennomgå, han som faktisk 
må regnes som en av landets store menn». 

Dr. jur. Smedal skriver i sin bok, side 97: «Min kol

lega i Isllavskol11iteen, Adolf Hoel, er blitt fengslet som 
landssviker. Hele hans liv har vært et utrettelig arbeid 

5 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Ilh'd de \'L'ldigc: ,111\'-'1, IJ;': \1 ];,:;1L l""ikr ikke i 
rl:ite tid f!ltt ':' 'ilifort (tl:hJ]!::,j, Illen av et stort 
omr:',de P:1 det aIlL,: ;,li"kc L,stlalld>. 

Er Hoel og l\lllhyc OgS!l åndssvake? Nei - det er 
nok våre freIJlste jlllister og beste menn llled det kla
rl's1e hode som fillIll'r Nygaardsvolds straffeanordnin
ger rettlose. De som bisto Nygaardsvoldregjeringen 
med [l 1c,lge disse rettsugyldige anordninger var hoye
sterettsjustitiarius raal Berg, hoyesterettsdulllmer Erik 
Solem, <ldvokat Sven Arntzen or>: cand. jur. Jens Chr. 
Hauge (rl'kruttcn som har den øverste ledelse av vårt 
lands krigSIllakt). 

Avokat AIIltzen strever med å forsvare de beryktede 
anordninger, som er ugyldige bl. a. fordi de ikke ble 
,)ekjentgjor! for efter krigen. Han skrev siste vinter i 
Morgenbladet at anordningene var kunngjort i radio. 
Han m;dle likeså godt som justisIllinister Terje Wold 
vite at dette ikke var riktig, Radioapparatene var for
'wrig forlengst inndratt. 

For ri få de passive døIllt etter § 86 er Jllan gått 
over til ;1 påstå at krigen varte etter 1 O. juni 1940. Jeg 
refererer derfor kapitulasjvnsoverenskoIllsten Illed ty
skerne, hl'orav srps af krigen var slutf mcllom Norge 
og tyskerne i Norge 10. juni 1940: 

Kapitulasjonsoverens kom sten. 

NL'dcnfor gje/lgis L;pitulasjo/lsovercnskolllsten mel
lom den norske overkoIllIllando og den tyske over
komlllandoi Norge av 10. juni 1940: 

§ 1. Alle norske strioskrefter legger V;l[lrlene ned og for
plikter ~ig til ikke å gripe til våpen igjen mot det tyske rike eller 
dets allierte sålenge den nå pågående krig varer. 

§ 2. Den norske overkommando utleverer straks de tyske 
krigsfanger som er i den's varetekt samt en liste over de tyske 

årede og fanger, som måtte være brakt ut av landet. 
Den tyske overkommando overtar oppsynet ov"r de tyske og 

allinte s[;rede. Sykebehandlingen foretas av ansvarlige norske 
institusjr'ller. 

§ 3. Den norske overkommando sørger for at alle våpen 
'egges ned og overleveres sammen med alle militære transport
_fidIer tillanos og jilsjlJs, forråd og ammunisjon, materiell, bren

selsstoffer i llheskadiget stand. 

Fon tId !'Olll ikkc kan O\Trleveres skal det gis fullstendig for
tegnelse ovcr, likelul"s o\'er alle fartøyer over 100 tonn. 

Den tyske O\'c-rk"rllJlli!"do forplikter sig til il frigi de ira!lSport
midler som er lI(>,ht:l)(jige til J,dolc:ningells fc:,r,ynillg, og over 
disse skal det set!(:s upp en fullstendig og utvclydig liste. 

§ 4. Elter ut1evclingi'n av de tyske klig,faliger, s:nnt dpen 
og mili!a:rutstyr, vil dl:n ty,:ke o\erL;0]11IJl:lndo tillate (,;fi,uer, 
underoffiserer og mcnige ~Ulll er yrkeslJlilit,,'re å \'ende tilbake 
til sine hjemsteder. Yr);,'sll1iliLne har \';dge! mellom å gi sitt 
æresord på ikke il kjcJllpe mot det t),);e rike eller dets allierte 
i denne krig-, .. lin' :el,'Ld!t LrigsfaJlgt>l1cbp, Offiserer Eir be
holde sine pCleoJllige v;"ljlcn. 

§ 5. D,:n lJo:";l.:e (l\'L[ c:niiimiil1do s].:al straks gi den tyske 
on:rknIllm:,,"!o en f"rfe:~,:,'1.'l: el\'cr alle uff"rte kamphindre, f. eks. 
l:iI1d- og sj,o'rl1j:Jtr, :-·l,,-·);;n:~(.'r, forberedte sprPllgninger (også de 

"'Hl er llifllri a\' :;!I;,rle i!")'!,,,r), med skisse o\'('r hvor de lig

ger, samt ,en ,! j",c t,\',:r ;,I:e salllhandsmidler (ledningsnetJ, ra
dio m. v.). 

Dell 1l0r',Lc lO' "i!' i:" ,:,10 ,jiller til r{Hlighet for den tyske 
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~j~h :::-.urn er TlC:\'IH i f(Jrrige ;,\ :-i,... I }("n nCJfS,L.l' I , il .. "jdo 

sorger for at flyplassene "B:ndu L:,' a og- nSkål:Hld" ~ :::UtSl seiles 
i brukbar stand 

Den norske overkolllmando ,bi \'id!'"re stra);s in'holde seg fra 
å bruke de forhåndenværende s3n:l1;Jndsmidler til å kC'rJlmllnisere 
med utlandet, og sorger for at det heller ikke gjennom sivile 
myndigheter eller privatpersoner fi'HJer skd noen radio-, telefon
eller tf'legrafkorresponJanse med de staler som det tyske rike er 
i krig med. ' 

Grenseforbindelsen m~d Sverige og Finnland opprettholdes i 
det omfang de økonomiske forhold krever det. 

§ 6. På fr rlangende av og mot vederlag stiller den norske 
o\'(:rke'nlinando til riidighet for den tyske overkommando sjø
transpu'ilnidler lIllder sjok) ndig ledelse i nødvendig omfang for 
III il i tn t ra n" porter. 

§ 7. Den demobilisering som allerede er innledet av den 
norske overkolllmando, gjores også gjeldende for de norske 
tropper i FinIllark. BestemIlleIsene om å legge ned og avlevere 
våpen og utstyr osv., gjelder i Sillllme lltstreknirw for dem. Inn
til grensevakten er endelig ordnet, skal disse som hittil ha vak
ten under befaling av fylkesnrannen i Finnmark under navn av 
henholdsvis Grensevaktpolitibataljon og Grensevaktpolitibalteri. 

§ S. Den norske overkommando gir de ansvarlige myndig
heter ordre til å imotekomme de krav som den t'ysk~ overkom
mando målte stille m. h. t. los-, sjømerke - eller fyrvesen ~amt 
m. h. t værvarsling for å beskytte Norge og sikre skips- og 
luftfarten. 

§ 9, Denne avtale trer i kraft øyeblikkelig. Den tyske sam
bandsoffiser ved den norske overkommando har fullmakt til å 
ordne detaljsporsmålet i forbindelse med avtalen, Avtalen er 
utferdiget i 5 tyske og 5 norske eksemplarer. I tvilstilfelle leg
ges den tyske tekst til grunn, 

Trondheim, den 10. juni 1940. 

For 
, , 

~~en tyske overkom·Ji'i''1.J;do: 
Bue/zenlzag.en (sign.). 

oberst i Generalstaben. 

For den norske overkommando: 
R. Rose/ler Nielsen (sign.) 

oberstløytnant Generalstaben. 

* 
Så langt ned har regjeringen Nygaardsvold og Stor

tinget brakt det stolte, selvstendige og frihetselskende 
norske folk, at det må skrive under på slike betingelser. 

Det er ikke alene sørgelig, filen det er stor skam. -
Og enda er det mange som ikke er opprnerksomme 
på hvor vi har de virkelige landssvikere. 

Det var for dette arbeid Nygaardsvolds medskyldige 
i regjering og Storting bevilget ham av statskassen 
kr. 12000 årlig - - 40 kr. pr. dag så lenge han lever. 
Det skulle være en ptiskjønnelse. 

Rettsoppgjøret. 

En norsk jurist nå bosatt Amerika' skriver 
et privatbrev: 

«Når jeg under krigen leste om· den uvurderlige' inn
sats som den norske handelsflåte og de kjekke norske" 
sjoITlt'nn og frivillige norske stridskrefter gjorde 'på de; 
alliertes side, falte jeg meg stolt av min norske .her~: 
kOI11st 

Men nrlr jeg i dag leser om rettsoppgjøret i Norge 
og analyserer det på grunnlag av de juridiske prin~ 
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,')\'L'r il/Ill f,' il >l:t.: \ ;~~, ilU. 

Jeg kj\ lilj(r i";' ,:,';" ('ll av di, q' 1;!ilr]:-:c.\·iL·qf:cnc 
, , ; 

har utskrifter (Ji~ r.,; 'l" ,nu i lange haller og allser sa
ken for en ;1\' dl: : 1\):0 k skandaler som er forekom
met i det nm>Ke I c11>\l'SenS historie, 

Hoyesteretts d(JIll u håde uforstflelig og uforstående. 
Men det er Jagmilnnsretiens prosedyre og fantastiske 
fabrikasjon < bevisets fakta" som setter kronen på vuket. 

Urettferdighclen er åpenlys og himmelropende. Hele 
forhøret er en sZldan grov krenkelse av anerkjente ju
ridiske prin~ipperJ at jeg neppe tror man kan finne 
sidestykke hverken i !'iitlers Tyskland eller bak jern
ieppet. Dell elll'ste saJl1menligning jeg kan tenke meg 
er hekseforfolgelsene i det 1/. århundrede. 

Om detaljcne i en slik sak ble kjent blant det ame
ri1''''nske publikum, er jeg redd for at Norges høye 
.3L"eelse i Amerika ville dale som et stjerneskudd. 

Rettsoppgjoret er den storste landsulykke som har 
rammet Norge,-- svartedauen og den tyske okkupa
sjon innbefattet. 

'arald Hårfagre samlet Norge, den norske etterkrigs
regjering har atler delt landet. - Skal retten til å tenke 
selvstendig også bli inndratt og monopolisert av de 
norske myndigheter? 

Ordet «Quisling» er nå blitt anerkjent som et syno
nym for forredere i de fleste verdensspråk. Om ikke 
de norske myndigheter snart tar til vett, vil uttrykket 
«norsk rettferdighet» snart bli ensbetydende med «ju
stikmord» . 

New York, den 4. september ] ~49. 
Med høyaktelse 

Harold Swenson (sign.) 

Nasjonal holdning - ?? 
På hver av to nilbog:lrder i Lier bodde en militær 

b r • 1ingsmann. Den ene 2V disse var en glødende pa
irtv( som med forferdelse så hvordan avrustningspartiet 
ødela vår militere forsvarsberedskap. Han gikk derfor 
inn i Nasjonal Samling, som ifølge sitt program mot
arbeidet avrustningsgalskapen, og da man i radio 9. 
.3; hørte at det var kommet fiender inn i landet, ha-, 
st et han avsted sammen med NS-gutter og andre til 
n~~rmeste samlingsplass og kjempet tappert mot ty
skerne, inntd Kongen og regjeringen ga ordre til ka
pitulasjon. 

NS-mannen gjorde sin plikt I.not land og folk og satte 
sitt liv på spill, !llen ble etter freden satt under tiltale 
for unasiolZal holdning. Befalingsmannen på nabogår
den som satt llt'ime mens krigen sto på, ble derilllot 
i egne og ,11](3res oyne sett på som en med utmerket 
nasjonal holdning. ljan fant seg endog kallet til å fo
reta utrensknin!~er i bygden. folk som bekjente seg 
til Nasjonal Samling og derved forpliktet seg til å for
svare sitt land, mfllfe ikke tåles. 

l Morgenbladet nr. 24 for i år leste jeg at en hotell-

eier fra Dr;J1l1Il1en - Ili':~L:um - hadde en sønn, som 

(l-:,:nlC 11:'111 li] :.:·)e1CI1. (Jl,tkl!S Lli 11):'dte f'H :1 ; l I , 
i1;7>-:: ,,1,11 h(~';lgt eller 5--klltt f~':l inn ;(1 1,]i ~ ':;1-

'" <-'1",: !·.l,t.J ;i\ ,.j ic'ililf()rbLlndet~. r" .. Lll';;l' L!l' i"d1 

etier krigen domt -~ likesom hans hotell ble saf1 un
du f, ,'\ ;,ltning. 

Dd \'ar altsil blitt farlig her i landet :\ ha slike son
ner 50;11 vil forsvare sitt fedreland, og at slike sonners 
far \'il hindre ilt dt: blir utryddet av fienden er straffbart. 

l A fknpusitn for 20. mars 1948 leste vi at noen 
politimenn var tiltalt fOr medlemskap i Nasjonal Sam
ling (NS). Den ene hadde stiltt i NS til 30. november 
1941 og den annen til ved påsketider 1942. 

Retten anforte at det ileke var noen lfrLJIZ;Z til å tvile 
på deres nasJollali sinnelag, men ifølge anordningene 
mfltte de fradommes sine stillinger. - I likhet Illed tu~ 
sener andre nasjonalt innstilte ble de satt på bar bakke 
med sine familier uten rett til å arbeide og ski1ffe seg 
fortjeneste. . 

Det er iHe likhet for loven. - A1ed administrasjons
rådets samtykke hjalp r[ldmann Hartmann og ord forer 
Trygve Nilsen tyskerne Il1ed 200 mann til å holde fornebu 
flyplass i orden så lenge vi var i krig med tyskerne. 

Ordfører Skjånes i Trondheim skaffet tyskernc hele 
2000 mann til å lage flyplass på Vernes. Disse flyplas
ser måtte tyskerne ha for å kunne bombe vare byer og 
våre militære avdelinger som kjempet mot tyskerne. 

Straffelovens § 86 bestemmer fengsel fra 3 år inntil 
på livstid for en enkelt manns inn~ats som hjelp til' 
fienden. Hvilken straff de skal ha som bistår fienden 
med 200 a 2000 mann, står de intet om., !y\en Trygve, 
Nilsen ble r:''!dmann i Oslo og liartmadif ble dekorert 
og ble statsråd - og Skjåne~ ble fylkesmanti. 

* 
, . 

Nygaardsvoldregjeringen s~m laget de retts ugyldige 
anordningeI med 10 års rettijhetstap, synes å ha mang
let evne til å forstå at de ~sener, som i byene etler 
soningen sattes på gata -~ iten eksistens midler -- og 
uten rett til å arbeide og s'affe sig fOftjeneste - ikke 
i ti år kan gå nakne, uten ,~s -- og at ti år mellom 
to måltider er for lenge. i ' 

Det har forbauset meg t de menn og aviser som 
gir seg ut for å ivareta sITJ<årsfolkets interesser, men 
har favorisert det parti sor' brakte disse og alle andre 
i ulykke - r.å er de som l~est hatefullt forfølger disse 
uskyldig straffede, og vi ;om forsøker å tale disses 
sak, nektes spalteplass. . 

Selve meslcrcn sa (Joh. ap. 8): «Den av eder, som 
er uten synd, kaste førstcstenen på henne~. - Det 
ble den gang ikke kastet loen sten. 

Jeg mener at de som <. de ivrigste' -- både redak
torer og andre - til nå i stene sine medmennesker 
og er de mest hatefulle (å forfølge de passive Il1ed~ 
lemmer av Nasjonal Samlg,' som ikke kan dømmes 
ettcr gyldig norsk lov fo'noen som helst lovstridig 
handling, -~ disse forfølge må snarest stryke en set
ning i sitt Fadervår, sa stiller visse betingelser for 
at de selv kan få forlate for sin skyld. 
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,,' l ','LI klllc! 

Likhet for loven, 

De S0111 mcldtc seg til t\'~L :ilC ilg utfork bl,ddel
tjeneste kunne ifolge norsk ],)\'. og etter anordningene, 
straffes-- og de hk også ~,lr;;:il'L 

Mtn det meldte sPl:~ 2:1() (~(I\J l1i~\lln for tI hjelpe ty

skerne Jlled il reparere festl,in~:L'ne, som tyskerne hadde 
hesatt, lage bunkers, bygge nye og reparere gamle 
skip, la!~e våpen for tYShrilf \'cd Kongsberg våpen
fabrikk osv. Alt bestemt for tI kUllne bekjcmpe 
nurske ~;oldater, for tilfelle de lolsllkte ;1 befri sitt lanrl 

for tyskere. 
Dette var 13ndssvik og s\r,lffb:lrt 

lovs S S6 og ifølge 3nurdningl:ne, 
3 {lrs hefte eller fengsel. 

;,7flCll av disse ble straffe!. 

ifolge var straffc
Minste straff 

Derimot ble medleIllJller av Nasjonal Salllling straf
fet og mishandlet på det frykteligste - kun for dette 

medlcm '3S kap. 

Selv/llord. -- Det forekommer en masse selvmord. 
Noen hopper pa sjøen, andre skyter sig, men mest al
minnelil; er det ~l legge sig pil kjokkenet og sette opp 
gasskranen, hvorpa de sovner inn for aldri å vakne mer. 

Det er ikke bare Ue;and S0111 kjenner familie på 6 
mennesker, som alle i fortvilelse begår selvmord. 

lier i nærhden boide en kient skolemann som had
de en gift sonn med L barn, Disse barn hadde i lang 
tid gledet seg til t\ gå med i 17, mai-toget, og deres 

far tok barna l11ed og ;llbrakte dem med sine små 
flagg i barnetoget, og d, frydet seg som aldri før. 

Men så ble de utvistav toget, fordi deres far var 

medIeJTl av Nasjonal Salling, 
I ian måtte gå hjem me sine gråtende barn, og både 

han og: hans hustru tenkt Illed gru pa hvorledes det 
i fremtiden kunne gå ders barn under slike forhold. 

De tok en fortvilet, men'ask beslutning. Faren skjøt 
barna, sin hustru og derp' seg sefv, Hans far skjøt 

sin hustru og seg selv. 
Alle slike selvmord i forileIse får man sjelden høre 

om. De dødes p;"\I'orende i ikke ha publisert at de
res egne har gatt til en sliihandling. De døde begra
ves i stillhet uten en liten Innestein på graven. 

Alle de som har hånet G forfulgt disse ulykkelige 

er ikke uten ansvar. 
Når skyldspørsmålet skal 'oftes er det kun tale om 

to politiske partier, nemlig: 'i 

A. Nasjonal Samling som' \otarbeidet avrustningen 
og arheidet for et sterkt lrsvar som kunne holde 

fienden ute. 
B. Arbcidnparliet som var It største og det eneste 

som hadde hel avrustninpå sitt program, 
Partiets årlige avrustningsrslag i en rekke år lød 

slik: 
« Vernepliktsloven av 19. iu 1 glO med senere for

ålldrin~er Oppllcves. 
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S:::j-;tj;;~l' fcs1nings\'(,i ~\l'; j·Jt·d:l·~l,~l"~. fh:1 11~:.7, 

h:t'r ()~~ i;,:i;-illc StlJll fr-i.',j .; l'~ ... ·,.·1: ;'\" ~'·~·1·~). ~ 

1\ 'res til andre ufkl1tligc \ir!:"IJlllh('ll'r ellc:r ~l"ll'(~, 

Militære verfter, fabrikker, verksteder, 12b,');;I!lll ilT 
Ill. v. overg{\I- til sivil virksomhet eller avvikles. 

Militærvesenets administrative organer og lllilit:ne 
skolevirksomhet avvikles, Det personell som ved av

~ustningen overflodiggjores, overfores til annen be
skjeftigelse eller holdes shadelos av det offentlige>. 

L, 
Den eneste nyanskaffelsen var def brukne f!rTær, 

som lederne pyntet seg med som tegn p[) at landet 
ikke skuld l' forsvares. 

I )ct mr\ være lett rI i:nsta hvem av disse partier 
svek V;'lrt land. 

Men vi opplever at alle fengsler og de mange kon
sl'ntrasjonsleirer over e]et' hl:lc land fyltes med folk fra 
det forsvarsvennlige parti dø-mt etter straffeanord
ninger, som våre fremste rettslærde erklærer er retts-
ugyldige. ,ol 

Og Nygaardsvold - t~ppfiguren i det parti som på
førte landet den største skam og ulykke som V8r hi
storie kjenner, tildeles Kongens gullmedalje for denne 
sin landsgagnlige virksomhet -- og tar imot den. 

" 

Landets skoledirektører har nettopp behandlet lærer-
mangelen, idet 1100 lærerposter er besatt av folk 'uten 
fagutdannelse. Samtidig går 2000 fag-utdannede øvede 
og dyktige lærere l~dige -- fratatt sine stilling~r efter 
:.;gr1digc il/hJFc.iliinf:er. . . 

Skoledirektør Hodnes'd'al Bjorgvin~ 'sa under e( fo

redrag forleden at i l~pe~ av de forste 3---4 år ville 
,o 000 skolebarn stå ut'en skole bl. a. av mangel pr\ 
lærerkrefter. 

Jeg vil anbefale alle å skaffe seg Langelands, Har
sems, Smedals, Bjørn Vcirdaas' og major Sagens boker, 
mens de er å få. De sorn ikke har anledning til ~\ kjøpe 
bøkene alene, får slå se&, sammen med flere andre. 

Det er særlig for kommende slekter disse bøker blir 
verdifulle. Bøkene bør ·t'innes i alle biblioteker. 

Oslo, november 1949. 
O. H e cl a len. 

* 

Etter at L opplag av denne brosjyre var sendt ut , 
skreven høyesterettsadvokat', som i 3 år var aktor i 
landssviksaker, til mig at brosj);ren burde distribueres 
i hundretusener eksemplarer: 

Oslo, januar 1950. r. 

O. H edal en_ 

Øvre Romerikes Ab,idenstrykkeri 
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