
Ulateigs 
mange feil 
Av Tlwr Brynhildsen, Arnes 
I Egil Ulateigs bok «Med rett til å dre
pe» er det påvist mange grove feil ved
rørende bokens hovedemne, nemlig 
likvideringer av farlige norske nazister 
og andre nordmenn som samarbeidet 
med det tyske politiet under okkupa
sjonstiden. Videre er Ulateig blitt kri
tisert for tendensiøs behandling av 
stoffet og for manglende kildekritisk 
holdning. Men i boken finnes også and
re grove feil. 

Et sentralt punkt i boken er krigstil
standen mellom Tyskland og Norge. 
Blant annet hevder Ulateig at: «Tysk
land erklærte aldri Norge krig» (s. 59). 
Her tar Ulateig feil. I en «Kunngjering 
frå den norske regjeringa» datert 28. 
april 1940 finnes følgende: «Gjennom 
kringkastinga har den norske Regje
ringa fått kunnskap om at den tyske 
riksregjeringa den 26. april har kunn
gjort at det Tyske Riket er i krigstil
stand med Noreg.» Det var altså en for
mell krigstilstand mellom Norge og 
TySkland, og ikke bare «de facto» som 
Ulateig hevder. 

Ulateig hevder også at krigstilstan
den mellom Norge og Tyskland var 
over etter den norske militære kapitu -
lasionen som ble underskrevet i 

Trondheim den 10.juni 1940 (s. 60). 
Som en følge derav hadde vi: «- fra
skrevet oss retten til å l\iempe videre 
mot Tyskland med regulære nl)rske 
styrker under norsk flagg», hevder Ula
teig (s. 98) Han hevder også: «- at 
hjemmefronten i Norge begikk krigs
forbrytelser når den drepte norske si
vile» (s. 97), og at hjemmefrontens folk 
som utførte likvidasjonene var draps
menn. 

Ulateig bygger sin påstand i alt ve
sentlig på vurderinger som er gjort et
ter krigen. Han viser blant annet til ut
talelser fra en tysk general og tyske jur
ister, en av dem forøvrig juridisk råd
giver for Terboven under okkupasjo
nen! 

Men det som er viktig i dette spørs
målet, er hva de tyske myndigheter un
der krigen mente om krigstilstanden. 
Den tyske Wehrmacht, som hadde den 
reelle makten i Norge, hadde en helt 
klar oppfatning om dette forhold. Det
te kommer frem i en betenkning fra 
Wehrmacht i 1942, da Quisling ønsket 
en fredsslutning mellom Tyskland og 
Norge. I den tyske betenkningen fin
nes følgende: «En avslutning av krigs
tilstanden mellom Norge og Tyskland 
kan muligens ventes i løpet av noen 
måneder. I så fall ville bruken av krigs
rett ved Tyskland overfor Norge falle 
bort.» Quislings Ønske om en fredsslut
ning ble avvist, blant armet fordi de 
tyske myndigheter ikke ønsket at 
krigstilstanden mellom Tyskland og 
N orge skulle oppheves! Det kan der-
med slås fast at Ulateig også her tar" ~-.~ 
feil. Det var krigstilstand mellom de to 
land også etter 10. juni 1940 . .,-
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