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Slik "lendte det. 

I alle disse årene siden :945 har ryktene om tyskernes 
grusomheter og forfølgelser av "de gode nordmenn" summet 
om ørene på oss NS-folk. Selv levet vi egentlig i en 
s::'ags uskyldighetstilstand fordi bl.a. "parolen" fra 
England til dem lød slik: "Snakk ikke med norske NS
folk", så de færreste av oss visste noe om hva som kunne 
hende en hvis man brøt Haag-konvensjonens internas~onale 
lover om et folks oppførsel overfor en okkupasJon~makt. 
0ette simpelthen fordi vi selv holdt disse lover og derfor 
:kke kom i alle de vanskelige og sinnsvake situasjoner 
som så mange andre, ikke minst de unge, kom opp i. Det 
mest avgjørende for deres oppførsel med sabotasje, lik
vidasjoner osv. overfor tyskerne skrev seg nok fra de 

li ordre som lød gjennom "stemmen fra London", og de llle
r gale aviser fra samme opphav. 

De første årene var det ikke så ille, men så satte det 
i~n med kraft. Som motvekt minnes jeg tyskernes øverst~ 
kommanderende, general von Falckenhorst, hans staeige 
aopeller i dagens "fo"r"Skjellige aviser med uthevet trykk, 
hvor det sto: "Nordmenn, særlig alle dere unge, som Ilar 
dere bruke til alle slags ulovlige aksjon~_"~ 
~~okkupasjonsmakt, slutt med d,et, hold dere l ro, 
,..; _......' .. :---.. '''. o" .• ' .. .., ...... 

V 
Iv';: eJ..LeL~ K.ummer aere \....v~.J..Kar.J..lI~Vu ... aer K:r1gers strenge 
l >ver med fengsling og motaksjoner". 

så .itt om det som hendte blant vår~folk etter OkKuoas
;onen. Der hadde vi i 5 lange krigsår sammen med JUlsli~( 
forsøkt å nolde hjulene i gang, slik at vårt folk måtte 
kunne kl2re seg best mulig på alle områder. V: ~un~e 
jo bl.a. sl~ttes ikke brødfø oss selv, men fordi vi altså 
hadde holdt oss til:d~ gjeldende internasjonale lover 
under en okkupasjon, oppnådde Quisling å skaffe tilstrek-

i kelig korn fra Tyskland til at vi kunne klare oss. 

En av de mange andre"t~ng som også var meget viktiq var 
å sørge for at alle vik~ige stillinger innenfor stat og 
kommune og rettsapparatet ble besatt med nordmenn, som 
da trådte inn etter dem som saboterte og gikk fra ~ltt 
arbeide og sitt ansvar. Poenget for oss med dette var 
ikke bare å unngå kaos, men som et viktig ledd i hvordan 
vi skulle klare igjen å bli et selvstendig samfunn. 

V styrt av nordmenn etter verdenskrigens slutt. 

Alle som tidligere har kjent og i dag kjenner NaSJonal 
Samlings program, SOI,1 allerede i 1933 ble konstituert 
og nedskrevet, utarbeidet etter et råd sammen med uuisli~, 
viser jo også tydelig de selvstendige meninger om et 
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sosialt rettferdig samfunn, hva vi egentlig sto for og 
V alltid har stått for. 

Sjelden har vel så mange uskyldige mennesker i en freds
tid blitt puttet irn i fengsler og konsentrasjonsleirer, 
pint, tortu,rert og' skutt som blant oss nordmenn\ som fulgte 
Quisling. ~vilkårlig fristes man til å spørre seg selv 
med de gamle ord: "For hvilken av mine gode gjerninger 
skal jeg straffes i dag?" Det ser ut som 9)ll ordene med 
sin dype mening om/brden, rettferd og fred og det som 
Quisling så ofte sa: "Det gjelder å forstå sin tid og å 
ville det gode", virket med motsatt fortegn ved disse 

_I straffedommer. Ja, dette taler jo for seg selv i en 
vond verden. 

Jeg vil gjerne slutte denne lille artifkel med å gi et 
eksempel på hvordan et ne1f nederl1g og ~dealistisk 
menneske, som ikke gjorde en flue fortred under okkupas
jonen, men tvert imot søkte å hjelpe gamle kamerater 
og tidligere medarbeidere som hadde en annen mening, 
ut av vanskelige situasjoner~ Vedkommende vac min ~en 
mann. Ha~ bodde i en liten bygd utenfor en av vår~yer, 
og Hadde ikke hatt noe utestående med et eneste menneske 
der un~hele okkupasjonen. Til sin store forundring 
ble ha~ntet som eneste passasjer i en stor buss, 
pyntet med løvverk, etter at selvfølgelig han selv og 
hele hans hus'Q-rHi tthj emsøkt etter våpen, hvorav der 
ikKe fantes n6~. Idet han av flere uniformerte menn med 
stengun ble kommandert ut av sitt hjem og inn i bussen/ 
fikk han til sin forundring se at en stor flokk av 
"gode naboer og sådant mere" hadde samlet seg med jubel
rop omkring denne hendelse. Ankommet til torvet i ~ 
byen hørte han enda mere forun9ret tilrop med skjellsord 
fra en stor menneskemengde, og roet han gikk ut av bussen 
prøvet de å spytte på ham, men spyttet traff en av 
hjemmefrontvaktene i stedet. Deretter ble han skjøvet 
inn i fungslet så fort som en utskutt kanon. -

Etter en tid å ha sittet inne i byens fengsel ble han 
overført til en konsentrasjonsleir litt utenfor byen, og 
puttet inn i en celle s'om opprinnelig var beregnet på 
2 personer, og hvor det nu var en 7-8 fanger som ble 
trengt sammen. Den ene ,av hans "medpassasjerer" var en 
yn re frivilli soldat fra ø t ten/som på sine ben 
hadde vandret he e en lange veien ra Finnla~9 til 
Nord-Norge, og i kulden og væten hadae pådradd seg det 
som vi i gamle dager kalte for "gallopperende tæring". 
Han døde kort tid etter. -Selvsagt ble det ikke tatt noe 
hensyn til den smittefare han bragte med seg, og min mann 
var dessverre den som ble smittet av sykdommen, - han 
fikk nemlig tuberkuløs pleuritt, og ble da lagt på ene
celle i høy feber., lfan svevet i livsfare, men det var 
ikke tale om å få,lov til g komme inn på noe sykehus. 
Det eneste som skjedde var at en kald og likegyldig lege 
så inn til ham engang imello~og den eneste næring han 
mottok var den vanlige halvråtne silden som der ble 
brukt til alle fangene. Han fortalte selv at den som 
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reddet hans liv var' konen til en av vaktenersom i all 
hemmelighet ga ham litt skummet melke ~g 23m Ved et under 
kom han seg. Heldigvis innkapslet 09så tuberkulosen seg, 

..... c~ han fikk leve i mange, mange ;r~tterpå i frihet, 
(Qg døde ~or ca' 6 år siden '..i ter en dom p~ ca. 5-6 
år, som ' t am~esti da noen ar var g&t~ble 'nedsatt 
til ca. halvparten~ Men til tross for alt dette onde 
som hendte ham var han like glad i sitt f~dreland, 
uten hat og bitterhe~ og med den samme god~ samvittig
hetspakt med Gud, som vi i grunnen alle hadde og frem
deles har. 

naH • 
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