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HVA ENGLANDSDOKUMENTENE FORTELLER OSS: Mowinckel-planen i 1940 
og eksilregjeringens 
(dortsettelseskrig» 

Kappløpet mot Norge 
I de foregående artikler har vi 

sett at Churchill flere ganger 
hadde foreslått å sende krigsskip 
inn i norske farvann for å kapre 
tyske skip, men at dette ikke var 
blitt godtatt av krigskabinettet. 
Den 16. februar fikk han imid
lertid sitt Ønske oppfylt, da et 
britisk krigsskip ble beordret inn 
i JØssingfjorden for å borde et 
tysk fartøy. Det tyske skip hadde 
britiske krigsfanger ombord og 
var ekskortert av et norsk opp-

. synsskip. Da den norske regjer
ing nektet det norske vaktfar
tøyet å sette seg imot kapringen 
med makt, forsømte Norge sin 
plikt som nøytralt land å for
svare sin nØytralitet. Denne hen
delsen ble av den annen krigfØ
rende part tatt som et synlig be
vis på at Norge ikke ville for
svare seg overfor britisk makt
anvendelse, og følgen uteble 
ikke. En tysk general, som fra 
første verdenskrig hadde erfaring 
fra ekspedisjonskorps til over
sjØiske land, Falkenhorst, ble 
innkalt til Hitler, og fra 21. feb
ruar var den tyske planlegging 
for okkupasjon av Norge i gang. 
Da hadde de britiske forberedel
ser allerede pågått i ca 1 Vz må
ned. (Cab 63/160 s. 92) Kapp
løpet mot Norge var dermed i 
gang. 

De opprinnelige britiske pla
ner var basert på håpet om 
norsk og svensk medvirkning un
der påskudd av hjelp til Finland. 
For å være sikker på å få etab
lert seg i Giillivare og Luleå før 
den fØrste kjente dato da havnen 
kunne være isfri, må vi lande i 
Norge senest 3. april, står det i 
Cab 66/5 s. 200 pkt. 2. Men da 
Finland kapitulerte omkr. 10. 
mars, kunne ikke påskuddet len
ger brukes: Nettopp som alle for
beredelser var avsluttet for av 
sendelse av ovennevnte styrke, 
brØt den finske motstand sam
men, og påskuddet var således 
borte. (Cab 63/160 s. 99) 

De britiske planer mot Skan
dinavia var ikke oppgitt, de måt
te bare tilpasses den nye situa
sjon. Det tok to uker å få det til. 

Det er neppe tviJ om at det var 
Kohts opriktige mening å holde 
vårt land utenfor krigen, hvis 
han anså det mulig. Men hans 
oppfatning om at vi måtte sørge 
for å komme på den rette siden 
var det svake punkt. Nygaards
volds nøytralitetslinje synes også 
å ha sviktet til slutt. Haakon Lie 
avslØrer dette i «Loftsrydding». 
På side 467 skriver han: Nå to
net han flagg . .. Landet skulle 
forsvaret med våpen både mot et 
tysk og russisk angrep. Det var 
på et møte mellem Arbeiderpar
tiets spisser 17. januar 1940 at 

det skjedde. Man var heller ikke gjengis det som har særlig inter
i Storbritannia uvitende om det- esse: Tyskerne vil sikkert sette 
te. Det står virkelig tysk og rus- igang en intensiv propaganda
sisk, men det står ikke britisk! kampanje for å påvirke .verden 
Det var derfra vi var truet. Det mot vår aksjon. Krigskabinettet 
står tydelig i det britiske doku- har allerede sagt seg enig i vik
menter at man der mente at det tigheten av å komme den tyske 
var i tysk interesse at Skandina- kampanje i forkjØpet med en 
via forble nøytralt område. (Cab fullstendig og kraftig forklaring 
66/1 s. 52-55) om grunnene til vår aksjon. (Cab 

Den svenske jernmalm var 66/6 s. 230 pkt. I) Det gjelder å 
helt uunnværlig for den tyske sette selv den verste nøytralitets
krigfØring, og det var selvfØlge- krenkelse i det fordelaktigste lys. 
lig tyskerne like oppmerksomme Tyskerne vil sannsynligvis pre
på som britene. Det er derfor de sentere for nordmennene et be
der måtte ta et uønsket felttog stemt krav om som nøytral å 
mot Norge. sveipe opp minene. Våre flåte-

Sverige hadde den 9. februar styrker vil ikke med makt gripe 
mobilisert 97 000 mann, hvorav inn i norske forsØk på å sveipe 
75 000 var stasjonert i de nord- opp minefeltene. På den annen 
lige landsdeler. Det var kjent i side, hvis minene blir sveipet 
Storbritannia og står i Cab 66/5 opp, vil de bli lagt på nytt. (Cab 
s.151. En like fast holdning fra 66/6 s. 231 pkt. Ill). I pkt. IV 
Norges side hadde vært det enes- står det at tyskerne kan true 
te som det hadde stått respekt ,Norge med store bombeangrep, 
av. De britiske utredninger viser men at NOlge allerede har fått 
dette på flere steder. Heller ikke forsikringer om' at bombing av 
vestmaktene var ute etter å få Norge vil bli betraktet som an
nye fiender. Det hadde nok med grep på Storbritannia og derfor 
den ene. vil bli gjengjeldt med bombing 

Vestmaktenes planer for å sik- av Tyskland!! (s. 231 pkt. IV. 
re seg kontrollen over den svens- l betraktning av vår krenkelse av 
ke jernmalm og den norske vest- norsk nøytralitet kan tyskerne 
kyst i aprildagene var stort sett beslutte å etablere fly- og flåte
de samme som vinterens tidlige- baser i Syd-Norge for å forsØke 
re planer. Endringen besto vet å få kontroll over minefeltene, 

Den fremtredende svenske in
dustrimann Johan Birger Dahte
rus kom sommeren 1939 til å stå 
i verdenspolitikkens sentrum. Et
ter initiativ av sin to år yngre 
venn Hermann GØring foretok 
Dahlerus flere reiser mellom 
Berlin og London for å forSØke 
å få i stand forhandlinger mel
lom den tyske og den britiske 
regjering. Av flere årsaker ble 
hans meglingsforsøk mislykket. 

I begynnelsen av mai 1940 ble 
Dahlerus atter kalt til GØring. 
Den 4. mai ringte GØring til 
Dahlerus og ba ham komme ~il 
Berlin med det aller første for å 
drøfte viktige saker. Dahlerus et
terkom anmodningen og ankom 
Berlin to dager senere. I mellom
tiden (5. mai) hadde Dahlerus 
en samtale med Johan Ludwig 
Mowinckel som på den tid opp
holdt seg i Stockholm. Han var i 
statsråd på Stuguflåten den 22. 
april blitt utnevnt til konsultativ 
statsråd. Mowinckel var svært 
bekymret for befolkningen i 
Nord-Norge, og han ga overfor 
Dahlerus uttrykk for at det nep
pe kunne være i tysk interesse 
å holde denne landsdelen besatt. 

PAL BERG I 1940: 

Da Dahterus møtte GØring 
den 6. mai var det først og 
fremst de tyske troppenes vans
kelige stilling i Narvik-området 
som Gøring ønsket å drøfte med 
sin svenske venn. Gøring la fram 
flere ønskemål om transitt gjen
nom Sverige av forsyninger til 
general Dietels styrker. Men 
Dahterus uttalte - til GØrings 
skuffelse - at den svenske re
gjering neppe ville tillate noen 
transitt gjennoll). Sverige. Gøring 
oppfordret så Dahlerus om å 
komme med forslag som kunne 
bidra til å løse dette vanskelige 
spørsmålet. Antagelig med bak
grunn i sin samtale med Mowin
ckel dagen før foreslår Dahlerus 
at de tyske styrkene skulle trek
kes ut av Narvik-området og er
stattes med svenske vaktstyrker. 
Gøring reagerte først negativt, 
men etter at Dahlerus hadde ut
redet planene nærmere ser det 
ut til at Gøring skiftet stand
punkt. Han lovte til slutt å legge 
fram planene for Hitler. 

Etter hjemkomsten til Stock
holm ble Mowinckel, som bodde 
på hotell «Reisen», orientert av 

(Forts. side 2) 

sentlig i «Force Plymouth», st yr- å intensivere angrepene på våre 
ken til Syd-Sverige, som det ble flåtestyrker og baser og våre 
regnet med ikke lenger å være konvoier til Norge og deres sam
bruk for, da Sverige ikke ønsket ting i havenene. (pkt. V) l det 
slik «hjelp». Fra generalstabens Øyeblikk tyskerne setter foten på 
retningslinjer av 4. april siteres: norsk jord, eller det er klart be
Reorganiseringen aven slik st yr- vis for at de har til hensikt å 
ke har vært studert. Vi tror dog gjøre det, vil vårt mål være å 
ikke at Tyskland vil innvadere sende en styrke til Narvik for å 
Sverige unntagen som en siste sikre havnene og følgelig jernba

«QUISLING VAR I 
SUBJEKTIV GOD TRO» 

utvei, spesielt da dette ville gi nen til den norsk-svenske grense UndersØkelseskommisjonen av 
oss anledning til å gå til Giilli- og giØre klar veien (pave the 1945 kommer i sin Innstilling 
vare. (Cab 66/6 s. 248 pkt. 3) way) til malmfeltene i Giillivare. inn på høyesterettsjustitiarius 
I pkt. 4 står det videre at det er Som et defensivt tiltak å sende Paal Bergs kringkastingstale den 
sannsynlig at tyskerne vil sette styrker til å okkupere Stavan~er, 15. april 1940,hvor Berg som 
igang en offensiv på vestfronten, Bergen og Trondheim for å hin- kjent takket Quisling for at han 
og at de derfor neppe vil enga- dre tyskerne i å bruke dem for «på nytt har vist sin ansvars
siere seg med større styrker i flåte- eller flybaser. I en situa- følelse og sitt fedrelandssinn». 
Sverige. Det heter derfor i pkt. 5 s,;on med utsikt til tysk invasjon Side 159 i Innstillingen gjengis 
at det ikke vil bli noen forand- i Norge håper vi at nordmennene også utdrag av Paal Bergs dag
ring i de britiske tilleJ.rgsstyrker vil Ønske våre Stvrker velkom- bok, hvor han refererer fra den 
som er bestemt for Frankrike. men og samarbeide med dem. I samtale han hadde med minister 
Kort fortalt er «Plymouth» lagt det tilfelle vil ikke landsettingene Brauer om formiddagen den 
på is. volde noen vanskeligheter unn- 15/4: <deg sa at jeg personlig 

Fra generalstabens rapport av taken kanskje i Stavanger. (pkt. trodde Quisling var i subjektiv 
31. mars om spesielle operasjo- V). god tro, - at han virkelig trodde 
ner i norske territorialfarvann og På den annen side er det mu- å ha varetatt sitt lands interesser 
det vedlagte direktiv av 30. mars liRhet for at nordmenenne kan ved det han hadde gjort, og at 
kan nevnes at direktivet er utar- bli kuet av tyske trusler eller i jeg derfor kunne gi en erklæring 
beidet i antagelsen av norsk sam- raseri over vår aksjon finner seg om denne min personlige me
arbeide, og det står: Alle forbe- i den tyske plan i fiendskap mot ning» , 
redeiser skulle bli gjort for å vår egen. I det tilfelle vil ikke Innstillingen (side 145) omta
sende i det minste en bataljon noen av ovennevnte landsettings- ler også at da direktØr Lorentz 
med det samme minefeltet var planer bli gjennomfØrt som på- Vogt rådfØrte seg med Paal Berg 
lagt, og resten av styrken skuTle tenkt, og våre mottiltak vil bli om han (Vog!) burde etterkom
fØIRe etter tidligst mulig. (Cab innskrenket til: Flåteaksjoner me en anmodning fra Quisling 
66/6 s. 235 pkt. d) mot tyske kommunikasjoner med om å møte til en konferanse den 

Av rapporten av 31. mars (Forts. side 5) 14. april, så tilrådet Berg ham å 

møte. 
Det er også interessant å se 

litt nærmere på Paal Bergs for
hold til den «kjempende» Konge 
og regjering. H.r.advokat Annæ
us Schjødt. gjengir i «Riksråds
forhandlingene i 1940» et refe
rat av et møte på fylkesmann 
Christensens kontor den 17. juni 
1940, hvor Paal Berg uttalte 
bl.a.: 

«Derfor er det min plikt å 
si til fylkesmannen at situasjo
nen nå er den at vi politisk 
sett ikke kommer forbi å måt
te skille oss av med Kongen. 
Det er slutt med jussen nå! 
Han ville derfor tilrå at det 
ble sendt en telegrafisk hen
stilling til Kongen om å abdi
sere frivillig.» 

Og Paal Berg innskrenket seg 
ikke til bare å tilrå. At han fak
tisk gikk til den svenske minis
ter i Oslo i et ganske spesielt 
ærend forteller hØyesterettsdom-

(Forts. side 7) 
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SIDE 2 

Et forsonin
gens og 

• 
mznnenes 

kapell 
Denne vakre tanke fant vi i 

Nordlandsposten torsdag 17. 
mars: 

«For en tid siden leste jeg i 
Nordlandsposten, at skipsklok
ken fra hurtigruteskipet «Prin
sesse Ragnhild», som havarerte 
etter en ekspedisjon i nærheten 
av Bodø, senhØsten 1940, ikke 
var gått under med båten, men 
hadde kommet drivende i sjøen 
med en del av treverket. Dette 
har gitt meg en del tanker. 

Om skipsklokken var å få 
kjØpt, ville den være en utmerket 
klokke til et kapell til minne om 
krigens ofre. Uansett hvor de 
falt. Vi har vel fem kategorier. 
SjØfolkene, ofrene fra konsentra
sjonsleirene, de som falt i alliert 
og de som falt i øst på fronten 
der, samt de sivile. 

Mange av dem som falt i øst, 
hadde vært med fra første stund 
for å hjelpe finnene i sin kamp, 
noe også Nygaardsvold hadde 
oppfordret til. Og da krigen se
nere fortsatte, mente de fleste at 
det var samme krigen. Hitlers 
ugjerninger fra konsentrasjons
leirene og ellers, var den gang 
ikke kjent. Men man visste om 
Katynskogen der omlag 5000 
polske offiserer var blitt drept 
med nakke skudd. Det var kjent. 
Og man har ikke lov til å tvile på 
at det fØrst og fremst var for 
Norge de kjempet. 

En annen sak som jeg også 
tenker på i dette hØve, er at det 
vel ikke er den store hemmelig
heten, at man nå vet hvor ubå
ten «Uredd» ligger, etter å ha 
gått på mine i februar 1943. Og 
det er ikke så veldig langt fra 
Bodø. Enn om man sendte dyk
ker ned til vraket og hentet opp 
de jordiske levninger av de som 
var ombord og stedte disse til 
hvile på en ærerik måte. 

FOLK og LAND 

Noe ·er fortiet 
• som gjør 

bildet skakt 
Utdrag av lærer og klokker Magne Olstads minnetale 

i Hurdal kirke. 

Det kommer mye bra fra Mjøsa's syd-ende. 
DER VISES MOT. 
I nr. 2 gjenga vi Senterpartiets Erland Asdahls intervju i 

«DAGEN», som munnet ut i at «LANDSSVIKOPPGJØRETS 
VERKEBYLL MA FJERNES». 

Og nå bringer vi utdrag av lærer og klokker Magne Olstads 
gripende minnetale om «frigjøringen», holdt i Hurdal kirke. 

Vi burde tatt med HELE talen, men dessverre tillater ikke 
plassen det. 

Vil noen av våre lesere ha den ubeskåret, kan dette ordnes 
fra «BOKTJENESTEN». 

«Har du noen gang sittet og 
sett på et bilde som henger 
skakt? Det er så irriterende med 
et slikt skakt bilde. Du får ikke 
fred fØr du har vært borte og 
rettet på det. 

Hvordan er det så med bildet 
etterslekten har fått av krigens 
år og hendinger, altså de som er 
så unge at de ikke levde med i 
det? Henger det litt skakt, det 
bildet vi har gitt dem? 

Jeg drister meg til å si: Ja! 
Tapperheten er beskrevet, of

ferviljen likeså, utholdenheten, 
viljen til innsats. Og rett er det. 
Men noe er fortiet som gjør bil
det skakt. Det fantes også i kri
gens tid atskillig stakkarslighet. 
Vi var vel bare mennesker, så 
derfor -. Frykt for utkommet 
- med en viss grunn, ja vel -
men frykt i alle fall. Soldater i 
kamp for landet, om hvem ryk
tet gikk at de skjØt grenselØst 
med fiender, men som etter 
hjemkomsten fant veien kort til 
jobbing på de samme fienders 
militæranlegg, fordi betalingen 
var god! Eller de som fant andre 
kanaler og villig bØyde kne for 
guden Mammons gullbeslåtte 
rentefot. 

Vi lærte å lyve i krigens tid. 

«A tenke riktig lærte vi under 
krigen. Tenke klart, tenke skarpt 
hvitt, skarpt svart, uten ullengrå 
nyanseringer imellom. De på vår 
side var venner, edle, med blan
ke motiver. De andre på den 
andre siden var våre fiender, 
uedle, med grumsete motiver. 

Våren 1945 da krigen var slutt, 
møte jeg en dag en mann som 
kom begeistret imot meg. Han 
hadde hele tiden vært på riktig 
side, og nå var han tydeligvis 
meget tilfreds med en nyhet han 
hadde hørt: at alle overlevende 
frontkjempere fra Østfronten 
skulle idømmes dødsstraff. -
Var han en som tenkte anner
ledes enn alle andre? - Neppe. 
Han hadde sikkert mange like
sinnede. 

Men krigen var slutt. Unge 
villedte frontkjempere i øst 
kunne ikke lenger influere på ut
fallet. Var noen begeistret over 
den dødsstraff som eventuelt 
skulle ramme dem som hadde 
overlevd, så skyldes det en 
skremmende tanke: Lysten etter 
hevn. 

Slik lærer man å tenke i en 
krig. 

Jeg tenker somme tider på 
seks unge menn og gutter som 
jeg kjente meget godt og som 
ikke fikk oppleve de brusende 
dager da freden flommet inn 
over landet. En av dem var en 
gang min arbeidskamerat, to 
hadde vært mine skolekamerater, 
to mine elever. Jeg har iblant 
prøvd å veie dem opp mot hver
andre, tenkt på dem slik de var. 
Men det er meg stadig like van
skelig å avgjøre hvem av dem 
som kvalitativt rangerte høyest. 
De var alle sammen kjekke gut-
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Mowinckel-planen • • • 
(Forts. fra side 1) 

Dahlerus om sine drØftinger med 
GØring. Den 9. mai satte Mowin
ckel opp et P.M. hvor det i pkt. 
1 het bl.a.: «Der trekkes en de
markasjonslinje mellom Nord og 
Syd med gjensidig forpliktelse at 
ingen krigshandling fra Syd
Norge mot Nord-Norge eller 
omvendt skal finne sted.» Den 
13. mai hadde Mowinckel et mØ
te med den svenske utenriksmi
nister Gunther som viste stor in
teresse for planen, og han gikk 
sterkt inn for at den norske re
gjering måtte ta et initiativ. Både 
den 16., 22. og 26. mai ble 
spørsmålet behandlet av den 
norske regjering. Statsminister 
Nygaardsvold, som synes å ha 
latt norske interesser komme for
an britiske, stillet seg positivt til 
et forhandlingsforsØk. De andre 
regjeringsmedlemmer gjorde 
imidlertid gjeldende at de av 
hensyn til britene ikke kunne gå 
med på forhandlinger, og Koht 
fikk av den grunn i oppdrag å 
si nei. 

Men etter at den britiske mi
nister den 1. juni hadde under
rettet Koht om at de allierte 
styrker ville bli trukket ut av 
Norge, skiftet regjeringen stand
punkt. Allerede samme dag ble 
Kongen varslet pr. telefon om at 
stats- og utenriksminister tidlig 
sØndag morgen måtte få en kon
feranse for å drøfte spørsmålet 
om en demarkasjonslinje. Tidlig 
søndag morgen den 2. juni dro 
Nygaardsvold og Koht til Kon
kens oppholdssted i Øverbygd i 
Troms. Både Kongen og Kron
prinsen tilrådet at forhandlinger 
om demarkasjonslinje ble for
sØkt. Dagen etter, den 3. juni, 
dro Koht, ledsaget av Anders 
Frihagen, med fly til Luleå, hvor 
Koht hadde en lengre samtale 
med sin svenske kollega, Gun
ther. 

Koht fortalte at den norske 
regjering hadde skiftet stand
punkt, og et avtaleforslag ble ut
arbeidet. Glinther lovet å handle 
raskt: Allerede samme kveld vil
le han få sendt forslaget til Ber
lin, etter at det var blitt drøftet 
i den svenske regjering og i uten
riksnamnden. 

Om innholdet av det norske 
forhandlingsforslag forteller Nils 
Hjelmtveit i «Vekstår og Varg
tid» (side 161-162): 

«- et av vilkårenen måtte 
være at det ikke skulle bli 
krigshandlinger mellom områ
det sØr og området nord for 

demarkasjonslinjen, og at det 
ikke skulle brukes som ut
gangspunkt for krigshandlin
ger mot det annet.» 

I sin bok «Frå skanse til skan
se» beskriver Koht møtet med 
Glinther: 

«Eg fortalde han rett ut kvi
for den norske regjeringa had
de skift standpunkt i spørsmå
let om eit slags våpenstillstand 
for Noreg ... » 

Statsstipendiat Sverre Hart
mann har i «SØkelys på 1940» 
side 45 kommentert planene om 
en demarkasjonslinje: 

«En slik ordning måtte selv
følgelig forutsette at Norge 
ikke førte krig mot Tyskland 
utenfor territoriet heller.» 

Hvor oppsatt Nygaardsvold
regjeringen var på å få en over
enskomst med tyskerne fremgår 
aven annen av Kohts erindrings
bøker «For fred og fridom i 
krigstid» side 236: 

«Admiral Diesen var lite 
huga på å la «Fridtjof Nan
sen», det einaste orlogsskipet. 
vi hadde att, bli liggande etter 
ein dag i Tromssundet og 
ikkje sigla med den britiske 
kryssaren «Devonshire». Men 
regjeringa sa det fekk våge 
seg.» (Min understr.) 

Etter hva som er opplyst både 
av Koht og Hartmann var det
i tilfelle positivt svar fra tys
kerne - utarbeidet chiffermel
ding til Konge og regjering som 
eventuelt ville gjøre vendereis. 

Som kjent kom det ikke noe 
svar fra tyskerne på det norske 
forslaget, men historien omkring 
siste fase av forhandlingsforsøket 
er likevel ytterst interessant. Den 
viser nemlig klart og utvetydig at 
Nygaardsvold-regjeringen slett 
ikke - slik som påstått av Skod
vin og Andenæs - hadde fattet 
noen beslutning om å fortsette 
krigen fra England fØr den forlot 
TromSØ den 7. juni. Historien 
forteller oss også at det regjerin
gen i det lengste håpet på var at 
det skulle komme et positivt svar 
fra tyskerne på «Mowinckel-pla
nem>. Derfor fant regjeringen det 
riktig å lØpe den risiko at Koht 
ble igjen i TromSØ til den 8. juni, 
og derfor var den endog beredt 
til å gjøre vendereis. 

Bjerkadal, 21/3 1983 
John Sand 

Jeg kunne tenke meg et ka
pell, gjerne på Lille-HjertØya 
mot skipsleden, slik at det også 
ble et seilingsmerke, hvor disse 
fem kategorier ofre hadde hver 
sin vegg med bilder fra krigens 
dager. Og foran hver vegg en 
bok med de falnes navn, og bØ
ker hvor et blad ble vendt om 
for hver dag i året, slik at etter
latte visste at på den dagen og 
den dagen var navnet fremme. 
Noe i likhet av det man har 
gjort i St. Pauls-katedralen i 
London. Men forutsetningen for 
at HjertØya ble valgt, måtte jo 
være at bruprosjektet ble en rea-

Det lærer man alltid i en krig. 
Fordi en krig kan neppe drives 
uten å være fundert på en god 
porsjon lØgn. Oppgitte tap for 
eksempel stemmer aldri med vir
keligheten. Derfor løy vi med 
verdens ærligste blikk. Noen 
ganger bevisst, noen ganger ube
visst, - fortalte verdifulle rykter 
vi hØrte, om oppofrende buss
sjåfører på SollihØgda som fulg
te med sine kjøretøyer i avgrun
nen fordi de hadde muligheter 
til å ta med seg i døden en mas
se fiender som hade tvunget dem 
til å kjøre seg. Jo visst, slik skul
le det gjøres! Omsider viste det 
seg at det ikke var sant. Kanskje 
vi aldri haded trodd på det . .. » 

ter. Bare det at tre var hvite og 
tre var svarte. Med andre ord: (' 
Tre falt på feil side. NOE Å GI TIL INO? 

litet. ~----------~ 
I det hele var det mange må- PLAKAT SELGES 

ter å gjøre tingene på. Det jeg Nasjonal Samling - Norge kaller! 
også har i tankene, er at den Ørn/solkors. Innram. Som ny! 
onde krigen skapte så mange sår Selges min. kr. 750,-. 
i nasjonen som fremdeles i hØY-
este grad eksisterer. Sårene har Rolf Johansen, Boks 157 

I 3470 Slemmestad 
(Forts. side 7) __________ .....1 

De tok feil. Det kan vel ikke 
diskuteres. Men det har folk 
gjort til alle tider, også vi. En 
gang sto en ung mann som med
virkende assistent og gledet seg 
over steiningen av martyren Ste
fanus. Var han ond, denne assi
stenten? - Nei. Men så feil går 
det an å ta. Han ble senere his
toriens største misjonær. Hans 
navn var Paulus. 

(Forts. side 5) 

Mange har vært flinke til å sende inn bøker, aviser og tidsskrifter 
tilINO. 

Biblioteket er imidlertid langt fra komplett og vi er svært takk
nemlige for alt materiale om: mellomkrigstiden, okkupasjonen og 
«landsssvikoppgjøret». 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) 
Postboks 924 - Sentrum 
Oslo 1 
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Dødens hypnose 
Folk betaler gjerne hva som helst for å overvære opptre

den aven dyktig hypnotisør. Slike forestillinger pirrer publi
kums nysgjerrighet og er såre lærerike. Men hva er egentlig 
hypnose? . 

En søvn lignende tilstand fremkalt på kunstig måte. Den 
skiller seg ut fra vanlig søvn først og fremst ved at forbin
delsen mellom den hypnotiserte og omverdenen ikke er brutt. 
Offeret er uimottakelig for andre inntrykk en dem ham får 
rra hypnotisøren. Hypnotisøren er i stand til å «vekke» de 
enkelte sanser som blir særlig skarpe, nettopp fordi de 

. andre «sover». 
Begivenhetene har vist at store deler av et folk også kan 

komme i en slags hypnotisk tilstand. 
Vi opplevet det i Norge i årene før 9. april, vi opplevet 

det under okkupasjonen og vi har opplevet det i alle år 
etter «frigjøringa». 

Hypnose! Noen annen forklaring kan ikke gis på den sløv
het og likegyldighet som har vært vist fra tusener av norske 
kvinner og menn. 

Vi tenker på forherligelsen av gamle samfunnssystemer 
som i praksis har spilt totalt bankerott, forherligelsen av 
stater som i egenskap av seierherrer i 1. verdenskrig hadde 
verdens skjebne i sine hender, men som likevel la alt .til 
rette for den katastrofale krig vi senere fikk over oss, -
vi tenker på forherligelsen av moralsk og åndelig forfall, 
av kamp mellom klasser og mennesker, av fordømmelsen av 
de nye tanker som trengte seg frem i tiden, fordømmelsen 
av nasjonale kvinner og menn som gjorde alt for fedre
landet, fordømmelsen av felleskapstanken og undertrykkel
sen av enhver form for sann opplysning. 

Dette var grunnlaget det norske folk ble kastet inn i 
krigen på. 

Det er vel neppe nødvendig å komme nærmere inn på 
de sørgelige resultatene massesuggesjonen har ført med 
seg. Ofrene har vandret rundt i den svarteste middelalder 
De har gjennomført en åndelig mørklegning uten sidestykke 
i norsk historie, og har med begeistring trodd på den mest 
åpenlyse løgn, samtidig som de har forkastet alle fakta. 

Norges største hypnotisør er i dag RØDE-GRO, der hun, 
sammen med sine medhjelpere i Det Norske Arbeiderparti 
og blant kommunistene, fortsetter den rolle de tidligere 
AP-ledere spilte før 9. april 1940. 

Hånd i hånd med det moralske forfall hun oppildner til, 
går nedbrytingen av forsvarsviljen i folket, og gjennom hen
nes hypnose ser vi hvordan ti tusener av nordmenn løper 
storm på vårt forsvar. 

Slik vi opplevet det i årene før krigsutbruddet. 
Igjen står Norge ansikt til ansikt med barbarene fra øst, 

og med alle muligheter til å bli utslettet som nasjon. 
Dene utslettelse kan bare unngås hvis hvert menneske 

i dette land søker å rive seg løs fra hypnosen. 
RØDE-GRO's hypnose. 
Måtte de hypnotiserte forstå hva faren fra øst betyr. 

o At det ikke nytter å vente og se, eller la seg suggerere til 
a ta del i hennes mange Moskva-inspirerte «fredsmarsjer» 
og underskriftskampanjer. 

Det finnes bare to alternativer: 
Forsvarssak - eller betingelsesløs overgivelse til bolsje

vikene. 
Forsvarssak er også fredssak. 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 
Kontortid: Mandag kl. 17-20, tirsdag kl. 10-14, onsdag kl. 18--21. 

Postadr.: POSTBOKS 924 SENTRUM, OSLO 1. 
Kontoradr.: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: (02) 190671. 
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Interessant stoff på 
universitetsbibliotekene 

Flere lesere har bedt oss brin
ge en oversikt over hovedoppga
ver om Nasjonal Samling, (okku
pasjonstiden 1940-1945) som 
foreligger ved norske universite
ter. Noen av de emner som 
foreligger er: 

Finn Hestvik, Bergen 1972: 
Rekruttering til NS under ok

Nina Munte Nordberg, Bergen 
1976: Kvinnen og NS. 

En studie av kvinnelig rekrut
tering til NS i Bergen. 

Svein Rognaldsen, Bergen 1972: 
Nasjonal Samling i Bergen un

der krigen. 

kupasjonen 1940-1945 (Salten) Ivar von Mehren Torgersen, 

Kjellaug Jetne, TromsØ 1975: 
Nasjonal Samling og bonde

politikk 1933-1945. 

Jan Petter Myklebust, Bergen 
1974: Hvem var de norske nasis
tene? 

Sammenheng mellom sosial, 
økonomisk og politisk bakgrunn 
og medlemskap i NS. 

Arnt Ove Aune, Bergen 1974: 
NS Riksledelse 1940-1945. 

Organisasjon og rekruttering. 

Dag Olav Bruknapp, Bergen 
1974: NS og rasespørsmålene. 

Bergen 1979: 
Kristen Samling og NS. 

Hans Erik Henriksen, Bergen 
1972: Menneske uten makt. 

UndersØkelse av Nasjonal 
Samling i tre øst-norske kommu
ner i 1933-1945. 

Torgeir Johan Thunshelle, Ber
gen 1972: NS i Sogn og Fjorda
ne 1940-1945. 

Ivar Drevland, Bergen 1969: 
Lokalstyret i okkupasjonsåre

ne 1941-1945 (Nordland fylke). 

«Gode» nordmenn hjalp 
tyskerne med avvebningen 

av det norske folk 
høsten 1940 

Ved månedsskiftet august- sep
tember 1940 lot fylkesmann Karl 
Hess-Larsen gjennom TromsØ 
Stifts Annonsebyrå rykke inn ne
denstående kunngjøring i avisene 
i sitt fylke: 

AVGIVELSE AV MILITÆRVApEN 
Justisdepartementet har forlangt 

innskjerpet at alle militærvåpen 
straks må avgis til nærmeste politi
myndighet. Plikten til å avgi våpen 
gjelder ikke alene våpen som finnes 
i enkeltpersoners besiddeise, . men 
også våpen som fremdeles måtte 
ligge nedgravd i skogen eller gjemt 
bort i hytter og lignende steder. Et
ter 15/9-40 må der altså i fylket ikke 
finnes et eneste militærvåpen. Det er 
nødvendig at hele fylkets befolkning 
medvirker til at her - omhandlede 
påbud blir fulgt. 

Nordland fylke, Bodø, 28/8 1940 
K. Hess-Larsen (sign.) 

Som det fremgår av kunngjØ
ringen er det Justisdepartementet 
som har gitt ordren, og den som 
på den tid var departementets 
sjef var den kjente sorenskriver 
Ole F. Harbek. Etter «frigjØrin
gen» utmerket Harbek seg som 
en meget streng dommer. Han 
ble i 1962 æresmedlem av Den 
norske dommerforening. En an-

nen sorenskriver som også ut
merket seg fra 1945 og utover 
var A. B. Aslaksrud. I okkupa
sjonstiden, mens han var politi
mester i Helgeland, lot han bl.a. 
rykke inn disse kunngjøringer i 
bladet Helgeland som kom ut i 
Mo i Rana: 

POLITI 
Alle som eier (oppbevarer) mili

tære skytevåpen, også omarbeidede, 
samt pistoler og revolvere med til
hørende ammunisjon, må avlevere 
disse våpen til nærmeste lensmann 
eller politikammer. De som ikke et
terkommer denne siste kunngjøring 
om våpeninnlevering vil bli strengt 
straffet. 

Helgeland politikammer, 14/8-40 
A. B. Aslaksrud 

I «Helgeland» for 12/10 1940 
finnes fØlgende: 

POLITI 
Enhver propaganda til fordel for 

den tidligere konge eller hans hus 
er forbudt. 

Mosjøen 10/101940 
A. B. Aslaksrud 

Denne kunngjøring lot Aslaks
rud påny innrykke i «Helgeland» 
den 11/111940. 

SIDE 3 

«Dagbladet»s 
formodning 
stemte ikke 

ARTIKKELEN «l EN JUBI
LEUMSTID» (nr. 21983) 

Jeg vil gjerne gjøre oppmerk
som på at jeg ikke har skrevet 
eller signert den siterte sang. 
Teksten er meg fullstendig u
kjent. Dagbladets formodning 
om at jeg er opphavsmannen, er 
altså ikke riktig. 

Med hilsen 
ARILD FELDBORG 

Hjelp oss 
å hjelpe 

Skadede frontkjempere og fal
nes etterlatte trenger fortsatt din 
hjelpende hånd. 

La oss vise vår solidaritet med 
dem som ofret så meget. 

Benytt deg av giroblanketten 
som ligger inne i avisen. 

Velkommen 
til årsmøte 

Folk og Land hilser deltaker
ne på INO's årsmøte. 

La det bli et samvær i tråd 
med gammel tradisjon, der alle 
vil få styrke og mot til å ta fatt 
på de mange og krevende opp
gaver som venter. 

Redaksjonen 

Når parolene 
uteble 

I sin bok «Fra nød til seier». 
skriver H. O. Christoffersen side 
190: 

«Med Falstad-Iærerne gikk 
det ikke så bra. De var isolert 
fra parole-senteret sørpå og 
tydeligvis i ganske stor villre
de. Da så ryktene om «Skjer
stad»-ferden nådde fram til 
dem, bøyde de seg og under
tegnet en erklæring om et -
riktignok uforpliktende 
medlemskap i lærersamban
det. Dette skjedde henimot 
slutten av april. 

Falstad-lærernes knefall var 
utvilsomt et nederlag for 
hjemmefronten.» 
Når jeg leste dette kom jeg i 

hu hva Hambro skrev i sine 
«Dagboksblade»: 

«l forholdenes medfØr ble 
hjemmefronten et diktatur 
over både tenke- og handle-
måte.» 

Øyvind Hauge 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
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SIDE 4 

STRENGT HEMMELIG: 

RESYME OVER 
BEGIVENHETER I 
SKANDINAVIA 

22/12-39: Planen om å stoppe 
malmtrafikken fra Narvik til 
Tyskland kom først under aktiv 
diskusjon da Admiralitetets førs
te Lord satte fram et forslag (W. 
P. [39] 162) for kabinettet om at 
flåtestyrker skulle aksjonere i 
norske territorialfarvann. Sam
tidig ble den langt viktigere plan 
om å stoppe hele eksporten av 
jernmalm fra Nord-Sverige til 
Tyskland undersøkt. Den rus
sisk-finske krig ga et påskudd for 
å sende styrker gjennom Norge 
og Sverige til assistanse for Fin
land, og således komme i posi
sjon til å kontrollere malmfel
tene. 

Implikasjonene ved planene 
ble fullstendig undersøkt av ge
neralstaben. I (W. P. [39] 169) 
pekte den på at aksjon i norske 
territorialfarvann kunne bli møtt 
av tysk invasjon av Sør-Norge, 
som vi ville være ute av stand 
til å hindre, og hvis strategiske 
fØlger ville være uheldige. Det 
ville derfor bli nØdvendig for oss 
å gjøre ferdig styrker til å ta 
Narvik, Trondheim, Bergen og 
Stavanger for å begrense den 
tyske kontroll over den norske 
kyst. 

12/1-40: Etter betydelig disku
sjon, og etter innledende hen
vendelser til den norske og sven
ske regjering, ble det besluttet 
ikke å aksjonere videre i de nor
ske territorialfarvann. «W. M. 
[40] 10. beslutning, pkt. 1). 

7/2-40: Som resultat av disku
sjon med franskmennene under 
møtet i det øverste allierte krigs
råd (The Supreme War Soncil) 
5. februar ble forberedelser til å 
sende en styrke til assistanse for 
Finland satt igang. Styrkens fØr
ste tropper skulle være ferdige 
til å landsettes i Norge 20. mars. 
Det var helt på det rene at an
komst av styrker til Skandinavia 
kunne involvere Sverige og Nor
ge i krig med Tyskland. Som en 
fØlge av det, og i overensstem
melse med generalstabens anbe
faling, skulle følgende styrker 
holdes klare: 
a. En styrke bestående aven bri

tisk brigade og to halv-briga
der franske alpejegere, som 
skulle landsettes i Narvik og 
rykke fram til Den Botniske 
Bukt i forberedelse for opera
sjoner i Finland. 

b. Styrker for å okkupere norske 
ke havner for å hindre tysker
ne i å benytte dem, som fØl
gende: Trondheim 1 bataljon, 
Bergen 2 bataljoner, Stavan
ger 2 bataljoner. 

c. En styrke på ca. 3 divisjoner 
og 3 skvadroner R.A.F. fly for 
gjennemfart til assistanse for 
svenskene. 
14/3: Da alle forberedelser 

var avsluttet for avsendelse av 
ovennevnte styrker, kapitulerte 
finnene, og påskuddet var såle
des borte. Krigskabinettet god
kjente at spredning av styrkene 

FOLK og LAND 

skulle finne sted så snart ratifi- 4/4: I overensstemmelse med 
kasjonen av fredsoverenskoms- foregående dags beslutning om 
ten var sikret. (W.M. [40] 68. mineleggingen ble telegrammer 
beslutning, pkt. 4). AvgjØrelsen sendt til de britiske ministre i 
ble effektiv samme kveld og eks- Oslo og Stockholm med noter til 
pedisjonen ble oppløst. den svenske og norske regjering, 

29/3-40: Som resultat av mØ- som skulle holdes i uvisshet om 
tet i det øverste allierte krigsråd tiden. Om kvelden sendte gene-
28. mars ble det opprinnelige ralstaben rundt to instrukser om, 
forslag om å stoppe trafikken fra at da en avgjørelse kunne være 
Narvik ved å legge et minefelt meget presserende i tilfelle en 
tatt opp på nytt, og beslutning fiendtlig aksjon mot Skandina
om aksjon ble tatt. via, at admiralitetet som den do-

31/3: Generalstaben gjennom- minerende part, skulle være be
drøftet på nytt mulige tyske re- myndiget til å gi ordre om styr-

kens avreise til de norske hav
aksjoner på mineleggingen og ner uten å avvente kabinettets 
anbefalte at følgende styrker 
skulle være klare for sikrings- avgjørelse. Det ville alltid bli tid 
formål: for krigskabinettet til å ta stil-
a. til Narvik 1 britisk brigade og ling til dette fØr ekspedisjonene 

1 fransk kontingent. nådde de norske havner. (W. P. 
b. til Trondheim 1 britisk batal- [40] 118) anbefalte, da det nå 

. var usannsynlig at tyskerne ville 
c. i~nBergen 2 britiske bataljo- invadere Sverige, at de store 

styrker som tidligere var Øre-
d. ~f~tavanger 2 britiske batal- merket for aksjon i Syd-Sverige, 

joner. ikke lenger skulle holdes i bered
skap på bekostning av tropper 

Disse styrker skulle være klar til B.E.F. base etc. Forberedel-
til avreise når minefeltet var lagt, sene skulle dog fortsette for en 
så hvis tyskerne beveget seg for styrke på to divisjoner som skul
å invadere Norge, skulle vi kom- le samles hvis nødvendig ved til
me dem i forkjØpet i havnene på baketrekning fra Frankrike. Tre 
vestkysten. bataljoner skulle forbli Øremer-

1/4: Krigskabinettet godkjente ket for Narvik og fem bataljoner 
ovennevnte styrkers forberedel- for de sydlige norske havner, og 
ser (W. M. [40] 78. beslutning, resten av 40. divisjon skulle mo
pkt. 4.) biliseres og holdes i beredskap 

3/4: Krigskabinettet (W. M. til forsterkning av disse som 
[40] 80, pkt. 5) tok den endelige måtte bli nØdvendig. 
beslutning om å legge minefelter 
i norske territorialfarvann 8. ap- 5/4: Krigskabinettet (W. M. 
ril. De ble informert av meldin- [40] 82, pkt. 6) vedtok general
ger om at tyske tropper og skip stabens forslag (W. M. [40] 117 
var samlet i 0stersjø-havner, til- og 118). Instruksjonene for ved
synelatende ferdige til aksjon i ko~mende styrkers kommando 
Skandinavia. De trodde dog ikke skulle fremlegges for godkjennel
at det var sannsynlig at vår mi- se neste dag. 
neleggingsaksjon ville fØre til at 6/4: Generalstaben leverte 
tyskerne ville foreta en invasjon. krigskabinettet (W. M. [40] 83, 
(Her peker ordet de (they) til- pkt. 6) et notat (W. P. [40] 122) 
bake på krigskabinettets med- med instruksjoner til styrkene 
lemmer. Forf. anmerkning.) som skulle sendes til norske hav-
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ner i tilfelle tysk aggresjon mot 
Syd-Norge eller Sverige. Det ble 
antatt at styrkene kunne land
settes med generell medvirkning 
fra den norske regjering, enn
skjØnt de kunne bli møtt med 
mindre lokal motstand. Narvik
styrkens funksjon var å sikre 
havnen og kommunikasjonene 
med malmfeltene. Den skulle ik
ke gå inn i Sverige uten etter 
nærmere ordre. Styrkene til de 
andre havnene hadde til oppgave 
å komme tyskerne i forkjøpet og 
hindre dem i bruk av havnene og 
flyplassene i Stavanger, Bergen 
og Trondheim. I Stavanger ville 
operasjonen ha karakter av et 
raid, da det neppe kunne bli 
mulig å holde denne havn mot 
tyske angrep. Disse instruksjo
ner (og også instruksjonene for 
flåtekommandoen ble sendt 
rundt under møtet) ble appro
bert med mindre endringer. 

7/4: I løpet av morgenen rap
porterte luftoppklaring en tysk 
styrke på en krysser og 6 de
stroyere nordvest av Horns Rev. 
En styrke bombefly som ble 
sendt ut som resultat av denne 
melding, klarte ikke å lokalisere 
styrken, men fant en annen be
stående aven slagkrysser, to små 
og en stor krysser og 14 de
stroyere 76 miles NNW av 
Horns rev og angrep den uten 
held. Om kvelden gikk hoved
slagskipsflåten og en annen krys
serskvadron ut fra Scapa og Ro
syth i håp om å engasjere den 
tyske flåte utenfor den norske 
kyst. 

Krigskabinettet (W. M. [40] 
84) ble informert om den fore
gående dags begivenheter og om 
flåtens bevegelser. Det ble også 
informert om at den fØrste krys
serskvadron, som hadde tatt om
bord tropper i Rosyth for den 
mulige okkupasjon av norske 

(Forts. side 5) 

MANEDENS 
«PERNILLE-: Oppskrift på o a bli populær 

Elisabeth Skogen var gjest i pla
tebiblioteket i NRK· en SØndag i 
mars. 15. mars rykker en fyr ved 
navn Magne Hegdal ut i «Dag
bladet» og beretter at programmet 
ga ham en «nifs påminnelse» om 
Hitlers misbruk av musikk, og at 
Elisabeth Skogen har benyttet pro
grammet til propaganda for fascis
me, og at hun ikke angrer. 

Antagelig regner ovennevnte 
Magne Hegdal med å bli populær 
på omtalen av Elisabeth Skogens 
gjesteopptreden. Når hennes far er 
dØd, er jo hun skyteskive. Seksten 
år var hun da krigen sluttet, og 
hun ser med sympati på sin far. 
For en vederstyggelighet. Hva hun 
naturligvis skulle ha skrevet i sin 
bok var at «far var et nazisvin». 
Da hadde hun vært i takt med det 
offentlige Norges innstilling, og da 
hadde sikkert heller ikke den mu
sikk hun valgte vært fascistisk pro
paganda .. 

Jeg minnes en vits som «Far
mand» hadde for noen år siden, 

jeg tror den var hentet fra «Ne
belspalter». Det sitter en kompo
nist ved et piano, i bakgrunnen ser 
en konturene av kreml gjennom 
vinduet. Teksten er som følger: 
«Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, 
hvordan jeg enn forSØker det, sni
ker det seg inn et kapitalistisk ass». 

Elisabeth Skogen var 16 år da 
krigen sluttet. Jeg var tre. Det er 
klart at hun kan ha mange svin 
på skogen. Hennes far var jo 
lensmann og hun kan ha gått 
hans ærend for å gjøre det vondt 
for gode nordmenn. Vonde nord
menns oppgave var det jo å gjøre 
det verst mulig for gode nord
menn. Elisabeth Skogen bør angre, 
ikke minst på sitt valg av foreldre, 
som jeg bør angre at jeg valgte far 
og mor som opphav. Tenk om jeg 
hadde valgt foreldre som var i 
hjemmefronten, en far som var i 
milorg. - og der var visst hele 
landet bortsett fra landssvikerne -
for da hadde jeg hatt en glorie 
over mitt treårsgamle hode i 1945 

og ikke blitt mobbet som barn av 
en landsvikernazist. 

Elisabeth Skogen bebreides for 
at hun ikke angrer, jeg bør jo 
angre jeg også. Kanskje jeg har 
angitt noen, alle landssvikere anga 
jo, og deres barn ble sikkert sendt 
rundt for å finne ut ting som kun
ne gi opphavet stoff til angiveri, 
kronen på nazitilværelsen. 

Jeg skulle ikke ha sagt noe der
som Magne Hegdal hadde tilhØrt 
generasjonen av forstokkete. Hva 
jeg forstår med generasjonen av 
forstokkete? Jo, alle dem som på 
tampen av krigen oppdaget hva de 
kunne ha representert ved å gjøre 
noe positivt på motstandsfrontens 
side, og som så tok sitt monn igjen 
etterpå. Disse som mobbet små 
barn av «landssvikere» på åpen ga
te i mai-dagene, slik at de kom 
gråtende hjem, og i ikke få til
feller var årsak til at foreldrene 
valgte fridØden og tok barna med 
seg i den. Men fordi Magne Heg
dal går slik ut som han gjør, kan 

jeg ikke skrive anderledes enn jeg 
gjør i innledningen. En viss ob
jektivitet må en kunne forlange av 
et yngre menneske, dersom hensik
ten ikke er å gjøre seg populær. 

Elisabeth Skogen og sikkert mer 
enn hundre tusen, deriblant jeg, 
representerer annen generasjon, 
eller første generasjon landssvi
keravkom, om en vil. Selv er jeg 
mor til tredje (eller annen), og det 
å ha landssvikere til besteforeldre 
kan bli et farlig handikap. Nesten 
ingen barn av landssvikere har 
vendt seg mot sitt opphav og be
breidet det sin innstilling. «Gullet» 
hadde riktignok et par måneder da 
hun ikke ville være med på besøk 
til mormor og morfar, fordi hun 
hadde hatt en bok om Auswitz 
som hØytlesning på skolen og ad 
omveier fått vite at hennes beste
far hadde vært nazist og landssvi
ker. Jeg sa ingen ting, men plut
selig ville hun være med igjen og 
kastet seg om halsen på dem. 

Så tredje generasjon kan også 

bli farlig. Jeg anbefaler Magne 
Hegdal også å ta denne med i en 
av sine neste oppsett. Men jeg 
fraber meg på forhånd i forbin
delse med skriverier om nynazis
me. Landsvikerne hyllet ikke Adolf 
Hitler, deres avkom gjør det hel
ler ikke, og her ser jeg heller ingen 
fare for tredje generasjon. 

«LandssvikoppgjØret etter kri
gens slutt i 1945 er fremdeles en 
verkebyll i vårt samfunn, og det er 
på tide vi får ryddet opp overfor 
alle pårørende av mennesker som 
ble dømt» uttaler tidligere stor
tingsrepresentant Erland Asdahl i 
et intervju med «Dagen» i Bergen 
5. januar i år. Han snakker også 
om barnebarna av de dømte. Det 
er langt mellom Erland Asdahl og 
Magne Hegdal. FØrstnevnte våger 
å gjøre seg upopulær, sistnevnte 
vil gjøre seg populær. En er tung
vekter, en er lettvekter. 

Hvorfor deler ikke «Folk og 
Land» ut rose og tistel. Ovenfor 
er kandidater til begge. Pernille 
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Nr. 4 -1983 

«ENGLANDSDOKUMENTENE»: 

SLUTTBEMERKNINGER 
Serien «HVA ENGLANDSDOKUMENTENE FORTELLER 

OSS» avsluttes i dette nummer. (Side 1 og 4) 
Aktstykkene har vakt den største interesse blant leserne, 

og vår redaksjon får stadig forespørsler fra nye lesere, som 
ønsker tilsendt de nummer av FOLK OG LAND, der serien 
startet. 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) som samlet 
dokumentene i det engelske krigsarkiv, (London 1981) og 
kjøpte dem hjem til samlingene på Enerhaugen i Oslo, føler 
trang til å takke dem som har vært oss behjelpelig med mate
rialet, og spesielt den mann, som under tidspress og vanske
lige arbeidsforhold, har hatt ansvaret for redigering av stof
fet. Et arbeide det står all respekt av. 

I sine sluttbemerkninger til serien skriver han: 

Undertegnede hadde store be
tenkeligheter ved å påta seg den 
nærmest umulige oppgave å leg
ge frem dette meget omfattende 
materiale i noen avisartikler uten 
på forhånd å ha fått anledning 
til å bli kjent med stoffet. I den 
tid som har vært til rådighet, har 
det bare være mulig å gjennom
gå ca. 6 000 av de 7 300 sider 
fordelt på 14 filmer i et eneste 
virvar. Dette har imidlertid vært 
tilstrekkelig til å fastslå at det 
hele er så entydig at det har 
vært umulig å misforstå. Synder
ne på den andre siden av Nord
sjøen bekjenner i disse doku
menter at de og Frankrike har 
skylden for å ha trukket Norge 
inn i krigen, noe som satelittene 
på denne siden bestemt nekter å 
tro på. I en anmeldelse av Mag
ne Skodvinskrig i Dagbladet gir 
riktignok Hans Fredrik Dahl fra 
seg et litet pip som antyder tvil 
på Skodvin, «som tror mindre 
enn noen gang at britenes pla
ner på noen måte trakk oss inn 
i krigen», men bortsett fra Haa
kon Lie's Loftsrydding synger 
fremdeles sangkoret på det 
gamle refreng, og våre etterkom
mere opplæres i samme tro. 

Redaksjonen ville gjerne ha 
mitt navn under disse artiklene, 
men jeg fant dette helt overflØ
dig, da min oppgave bare har 
vært å finne fram stoffet og leg
ge det tilrette, så det får sam
menheng og blir forståelig for 
alle dem som det er helt frem
med for. Mitt navn er uten be
tydning, det er sitatene fra do
kumentene som taler sitt tyde
lige språk og som teller. Men da 

redaksjonen i desembernumme
ret beæret meg med tittel av 
kjent forfatter og amatørhistori
ker, satte den samtidig et annen
klasses stempel på artiklene. I 
sporten er det ingen forkleinelse 
å være amatør, tvertimot, men 
når det gjelder historie, stiller 
saken seg annerledes. Der er 
amatøren en dilettant, som det 
ingen grunn er til å ta alvorlig. 
Da er det doktorgrader o.l. som 
teller. Selv om disse lærde menn 
er i allmaktens sold, den hvis 
gjerninger de har å beskrive, og 
det altså er bondens hest og bon
dens havre det gjelder, har det 
i folks omdØmme en helt annen 
tyngde enn amatørens produkt. 
Men det er ikke så mange som 
er villige til å skjære av den gren 
de selv sitter på, så i den hen
seende har kanskje amatøren sin 
styrke. Derfor har jeg nå funnet 
det riktig å sette mitt navn un
der den avsluttende artikkel, 
samtidig som jeg utfordrer auto
ritetene, med professor Skodvin 
i spissen, til dyst om temaet: 
Englands skyld. Forum kan selv 
Skodvin bestemme, f.eks. aviser, 
radio eller fjernsyn. Det burde 
være en takknemlig oppgave å 
slå dilettanten ned i støvlene. 

Det er vanlig praksis at til
talte til slutt får anledning til å 
uttale seg. I dette nummer vil 
derfor et britisk dokument bli 
gjengitt uten at noe er lagt til 
eller er trukket fra, og uten 
kommentar, men i norsk over
settelse. 

4. februar 1983 
A. l. Bru 

Resyme over begivenheter. • • 
(Forts. fra side 4) 

havner, hadde satt i land igjen 
troppene og sprengstoffet og vil
le gå ut snart uten dem. Det 
syntes mulig, men dog usann
synlig, at det var den tyske styr
kes hensikt å ta Narvik. 

Minefeltet på Vestfjorden var 
blitt lagt i de tidligere morgenti
mer, men styrkene til de sydli
gere minefelter var blitt beord
ret tilbake inntil flåtesituasjonen 
var avklart. Det syntes sannsyn
lig at den tyske flåte ville møte 
styrken som dekket minefeltet, 

og at et engasjement ville følge. 
Det ble besluttet å sende vår in
formasjon om den tyske flåtes 
bevegelser over til den norske 
marine. 

9/4: Budskap ble mottatt i lØ
pet av de tidlige morgentimer om 
at tyske landstyrker hadde ryk
ket inn i Danmark, og at flåte
styrker nærmet seg Oslo, Stavan
ger, Bergen og Trondheim. (Cab 
63/160 s. 97-102) 

Her avbrytes denne beretning, 
som går helt fram til 10. juni. 

FOLK og LAND 

Kappløpet mot Norge • • • 
(Forts. fra side 1) 

De av våre som falt på feil 
side, har vel gjerne fått sitt min
ne tiet ihjel, fordi de kjempet 
for en -isme som i all sin forder
velighet ikke var kampen verd. 

Men - om de enn tok lodd
rett feil, så tjener det dem til 
Norge, flyangrep mot tyske ba
ser i Syd-Norge, forsvar av mine
feltene og å ta alle mulige skritt 
til å forsvare vår skipsfart i 
Nordsjøen. (s. 232 pkt. V). 

Det kan kanskje være grunn 
til å tvile på om britene ville ha 
funnet seg i en norsk aktiv eller 
passiv motstand og unnlatt å 
landsette tropper, men i så fall 
ville vi ha fått en tysk besettelse 
av hele landet uten de trefninge
ne som vi fikk opp gjennom da
lene. Hadde derimot de britisk
franske planenen gått som forut
satt, ville vi ha fått en britisk
fransk besettelse av de nordlige 
og vestlige landsdeler og en tysk 
av de sørlige og Østlige lands
deler. Hva det ville ha betydd er 
unødvendig å komme inn på. 
Det kan være grunn til å si med 
Terje Viken: «Best var det kan 
hende det gikk som det gikk, og 
så får du ha takk da Gud!» Men 
Kanskje vi kan takke franskmen
nene for det? Eller kanskje tys
k/erne? De kan vel trenge den 
honnØr nå når de er opptatt i 
det gode selskap, NATO. 

Den kongelige marineoperasjon 
Vestmaktenes anstrengelser for 

å få Skandinavia til krigsskue
'Jlass må ha virket nedverdigen
::le på selv de ellers så forherde
ie politikere, siden de fant det 
lØdvendig å forSØke å kamu
'lere sine handlinger. Det var 
l.emlig blitt bestemt at samtidig 
med mineleggingen i norske far-

Noe er fortiet. 
(Forts. fra side 2) 

unnskyldning at de selv mente å 
kjempe mot en annen -isme. Det 
var i protest mot den samme 
-isme Jan Palac brente seg til 
døde noen år senere. Så når alt 
kommer til alt . .. 

Når absolutt alt kommer til 
alt, våger jeg å stige fram her og 
si noe som vel hittil aldri er 
sagt i noen norsk kirke om dem 
som fant sin død på feil side: 

Han som har kalt oss ved 
navn, - det tør være hans dom 
er mildere enn vår. Derfor: 

Fred være med demI Fred 
være med også demI 

Synes du det ble mye om ak
kurat dette? - I så fall kan jeg 
trøste deg med at ord som de jeg 
har brukt, vil utgjøre en bitte
bitte liten promille av det som 
sies her til lands i dag og i mor
gen.» 

«Nå synes jeg å ane hva dere 
for lengst har begynt å tenke: 
At jeg ikke skal tøye lenger 
denne strikken solli jeg har tøyd 
for langt allerede. Og noen ten-

vann skulle en annen operasjon 
ha foregått, The Royal Marine 
Operation, minelegging av Rhi
nen. Den skulle være en demon
strasjon av vestmaktenes styrke 
og skulle vekek oppsikt og bidra 
til å iverskygge aksjonen mot 
detn øy trale Norge av hensyn til 
verdensopinionen! Men det kom 
en slede i veien. Franskmennene 
var redde for at aksjonen på 
Rhinen kunne utløse tysk bom
bing av deres fly- og ammuni
sjonsfabrikker og ville ha planen 
utsatt i to måneder. Det resul
terte i at både overleveringen av 
notene til Norge og Sverige og 
mineleggingen i Norge ble utsatt. 
Mineleggingen som var fastsatt 
til 5. april, ble utsatt til 8. april, 
og britene ble alene om aksjo
nen. (Cab 66/6 s. 234) Utsettel
sen fikk store følger, idet de tys
ke forberedelser da var kommet 
så langt at de kom britene i for
kjØpet og besatte de strategiske 
steder i Norge. Chamberlains be
grunnelse for nødvendigheten av 
å la begge mineaksjoner gå sam
tidig er meget illustrerende for 
mentaliteten: Hvis vi bare skulle 
utføre den fØrste plan, (mot 
Norge) ville vi bli anklaget for å 
krenke en liten nasjons nøytrali
tet. Vi kunne dog komme over 
denne kritikk hvis vi på samme 
tid foretok den kraftige og effek
tive aksjon mot Tyskland i deres 
egne farvann. (Cab 65/6 s. 131) 
[193-4]. Her er kommentar 
overflødig. 

Maskineriet som gikk i stå 
Foruten de tre nevnte doku

menter av 30/3, 31/3 og 4/4, 
som gir opplysninger om den bri
tiske aksjon mot Norge, finnes 
et dokument til i samme plan. 

• • 

ker kanskje: Var jeg bra stripete 
i krigens år siden jeg snakker 
som jeg gjør? Var jeg kanskje 
helt på feil side? 

Det ville være rent ut usympa
tisk i dag å snakke om hvor 
modig og holdningssterk en selv 
var. Derfor tier jeg om det. 

Men jeg vil nevne at jeg hØrer 
ikke til den gruppe mennesker 
som vant krigen alene. Jeg har 
nemlig - og det har vi kanskje 
alle - truffet noen som har re
degjort om sitt mot og sin inn
sats i krigens år på en slik måte 
at vi nesten forbauses over at det 
tok dem fem år å knekke nazis
men. 

Ellers er det vel ikke så ve
sentlig i dag hvor stort ens mot 
var. Mer betyr det - tror jeg 
- hvor stort det er ved neste 
korsvei - i krig eller fred. 

Jeg sa jeg ville prØve å rette 
på et bilde som henger skakt: 
Og nå mener sikkert noen at jeg 
har skjØvet det i meste laget over 
til motsatt side. Ja, kanskje -
endog litt med vilje, for å ha noe 

SIDE 5 

Det er datert 4. april og har be
tegnelsen: «Maskineri for å sette 
Plan R 4 i bevegelse». Britene 
mente seg i stand til å kunne 
fØlge ventede tyske reaksjoner 
og bevegelser på mineleggingen 
så godt at de kunne rykke ut i 
det rette øyeblikk, hvorved deres 
aksjon ville få preg av å være en 
redningsaksjon for Norge. De 
måtte ikke være så tidlig ute at 
de kunne oppfattes som angripe
re! Derfor hadde de utarbeidet 
en snedig og minitiØs plan som 
skulle registrere alle tyske reak
sjoner og bevegelser. (Cab 66/6 
s. 245). Men i likhet med Den 
Kongelige Marineoperasjon som 
aldri kom til utfØrelse, måtte og
så troppene som var tatt ombord 
i krigsfartØyene den 5. april, set
tes iland igjen, og maskineriet 
gikk dermed i stå. Det kom fØrst 
i gang igjen et par uker senere, 
men da var det for sent til å 
redde Norge. Da var det bare 
Regjeringen Nygaardsvold som 
lot seg redde over til Strobritan
nia. 

Vi lærte på skolen at kjærlig
heten tror alt, håper alt og tåler 
alt, og det skulle vise seg å være 
rett. For kjærligheten til Eng
land var sterk nok til at vi kom 
på den rette siden, og der sitter 
vi fremdeles fast i saksen sam
men med våre tidligere fiender, 
tyskerne. 

MISVISENDE OVERSKRIFT 
Forfatteren av disse artikler 

gjør oppmerksom på at redak
sjonens overskrift i nr. 2, feb
ruar-nummeret: «England hadde 
ingen mulighet til å hjelpe Norge 
og Sverige», var misvisende. Som 
dokumentene også viser, var ver
ken Norge eller Sverige truet av 
Tyskland og hadde derfor ikke 
bruk for Englands «hjelp», som 
besto i å hjelpe dem inn i kri
gen. De bare Ønsket å få være i 
fred. 

å gå på, for helt sikkert vil det 
bli forSØkt skjøvet tilbake til det 
opprinnelige leie - også heret
ter. Og skulle ellers noen mene 
at mine ord ikke stemmer med 
det som var - hva jeg forøvrig 
aldri blir villig til å innrømme -
da står de i så fall like ufarlige 
som enhver annen usannhet bør 
stå ... 

Men så kom altså freden. Så 
pustet vi igjen, dypt og lenge. Så 
lo vi som fØr, snakket som fØr 
- uten å hviske. Det var så vi
dunderlig deilig, av så uovertruf
fen kvalitet. Det var jo så dyrt 
betalt. Mer. enn 10000 unge liv 
var prisen. 

Om det var for kostbart, vet 
ikke jeg og ingen annen. For de 
10 000 som betalte, har intet 
fortalt. 

Men fordi det ble som det ble, 
og er som det er, - fordi man 
uten å mobilisere det minste mot 
kan stige fram i en kirke og over 
alt og uttrykke tanker som går 
noe på tvers av manges, også 
makters og myndigheter, derfor 
sier jeg: 

Gud signe deg Norge, mitt dei
lige land . .. I» 
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Heretter kaller • det 
o., Minde K., Spikkestad S., Stabekk 

VI 50,- 70,- 100,-

«VENNEGA VER» A. V., Haugesund L., AI .J., Ski 
150,- 120,- 100,-

Vi Ekifter navn fra «støtteannonser» til «vennegaver», dvs. 
bidrag på kr. 50,- eller mer. S., Stavanger E., Skrautvål I., Eidsberg 

Denne gang sier vi hjertelig takk for 50 slike gaver på tilsammen 
kr. 5 053,-. 100,- 100,- 120,-

Ennå har vi ca. 60 «vennegaver» som det ikke er kvittert for, 
men like fullt trenger vi flere og så mange vi kan få. M., Hæstadsvingen W., Dokka S., Oslo 

«VENNEGAVER» 
70,- 80,- 100,-

fra «Folk og Land»s venner. 
F., Arendal B., Røykenvik A. S. H., Oslo 

Takk for følgende bidrag: 120,- 70,- 200,-

K., Ramfjordbotn I., Heimdal J., Porsgrunn L., Brandbu M. N., Oslo 
120,- 70,- 70,- 150,- 100,-

E., Mosjøen M., Kvål B. T., Skien S., Gran A. R., Oslo 
100,- 220,- 50,- 200,- 100,-

T., Nesna M., Molde T., Rauland J., Tynset A. G., Oslo 
70,- 120,- 200,- 120,- 100,-

B., Vik i Helgeland S., Lyngsdalen B., Steinsholt H., ø. Rendal L. R., Oslo 
100,- 60,- 100,- 70,- 50,-

T., Namsos B., Ardalstangen G., Horten G., Rena S. S., Oslo 
100,- 100,- 70,- 100,- 50,-

P., Steinkjer E., Bergen L., Rødberg H., Elverum S. F., Danmark 
70,- 100,- 120,- 70,- 93,-

E., Trondheim J., Landås A., Rollag O., Skarnes K., Neetze, Tysk!. 
100,- 50,- 50,- 200,- 60,-

(2) Quisling-saken 1932 
I forrige nummer startet vi se

rien med referater og dokumen
tasjoner fra Quisling-saken i 
1932. Etter at Vidkun Quisling 
hadde overlevert Stortinget sikre 
beviser for at ledere i Arbeider
partiet/Kommunistpartiet drev 
landsforredersk virksomhet, måt
te Stortingets flertall fastslå det
te. 

I «Folk og Land» nr. 3 gjor
de vi kjent Quislings innlegg i 
trontaledebatten 7. april 1932, 
og vi fortsetter i dette nummer 
med dokumenter fra avslØringe
ne, som rystet hele Skandinavia. 

DOKUMENT NR. 8. 
MAPPENR.l. 

Den internasjonale revolusjo
nære ledelse, dens forhold til re
gjeringen i Russland og til de 
nasjonale revolusjonære bevegel
ser. 

Utdrag av de dokumenter som 
fra Forsvarsdepartementet i hen
hold til Stortingets beslutning av 
7. april 1932 ble oversendt spe
sialkomiteen, som besto av føl
gende stortingsmenn: Fjalstad 
(H), Lykke (H), Moseid (B), 
Myklebust (V), Peersen (H), 
Østbye-Deglum (B), Anton Jen
sen (A) og Fredrik Monsen (A). 

Den revolusjonære organisasjon 
Dok. 1. Tableaux des organi

sation Sovietiques. Utarbeidet på 
grunnlag av beslutninger på Ko
minterns VI kongress i Moskva 
juli/august 1928. 

Dok. 2. Fremstilling av G.P. 
u.'s organisasjon og arbeidsme
tode (1927). 

Dok. 3. Rapport av 3. februar 
1926. 

Det anføres bl.a. at i novem
ber 1925-januar 1926 er over 
70 funksjonærer i den III Inter
nasjonale, hovedsakelig rØde 
stabsofficerer reist fra Moskva til 
Sverige, Danmark og Norge i 
hensikt å organisere militærkom
munistiske grupper i de tre land. 

Til dette arbeide har de mot
tatt fra Moskva 250 000 dollars. 

Dok. 4. Personfortegnelse ved
kommende Komintern. Under 
aksjonskomiteen (N) er oppfØrt 
Scheflo, Norge. (Den tidligere 
redaktør av «Sørlandet», Arbei
derpartiets største avis i Agder
fylkene. Red. anm.) 

Han er også oppført som med
arbeider for Det vesteuropeiske 
propagandasekretariat, (XI) 
samt ved dets avdeling for Skan
dinavia (2), hvisl eder er Kuusi
nen. Videre er han oppført som 
leder for den norske underavde-

ling. (2w) Som medarbeidere er 
oppfØrt Gosparius, Langseth, 
Ossen, Freye. Fortegnelsen viser 
forØvrig at Komintern har avde
linger og medarbeidere i alle ver
densdeler og omtrent i alle land. 

Dok. 7. Tysk P.M. som gir 
opplysninger om formålet med 
«Ill Internasjonalen Befehlsha
berschule» i Petrograd. Skolen 
har avdelinger for forskjellige 
nasjonaliteter og utdanner føre
re for den kommende verdens
revolusjon. Disse skal danne 
grunnstammen av befal i ved
kommende lands røde arme. 

Dok. 10. Av 4. april 1929 
mottatt fra Utenriksdept. angå
ende «Sovjetisk utenrikspoli
tikk». Da sovjetmaktenes håp 
om en social omveltning i vest, 
særlig i Tyskland, og en nasjonal 
reisning i øst (China), ikke er 
gått i oppfyllelse vil man SØke å 
sette mer fart i agitasjonen og 
arbeidet i de skandinaviske land. 

REVOLUSJONÆRT UN-
DERMINERINGSARBEIDE. 

Dok. 13. Skriv av 19. februar 
1921 fra Justisdepartementets 
eksp.sjef til Generalstabens etter
retningskontor. 

Fra kilde som departementet 
anser for pålitelig, har man fått 
opplysninger om at det foregår 

en jevn overfØring av røde fin
ner fra Finland til Petchenga. 
Vedkommende innsmugles som 
arbeidere til Kiruna i Sverige, 
hvorfra de på falske pass reiser 
over Narvik til Vardø og derfra 
med bolsjevikenes postskØyter til 
Petschenga. 

Sentralkontoret for virksom
heten er i Narvik, med redaktØr 
Alfred Olsen som leder og med 
Trygve Nygård og lærer Andrå, 
Vardø som hjelpere. Agent i 
TromSØ, Lappalainen, i Ham
merfest kafe-vert Rindahl og i 
Honningsvåg fisker Alfred Våg
nes. I 1920 skal være overført 
ca. 500 personer. 

Instruks utarbeidet for råds
regjeringen i mai 1923 i Moskva 
aven kommisjon med Bucharin 
som formann. 

Instruksen har til overskrift: 
«Proletarer i alle land foren 
eder. Handelen skal tjene den 
kommunistiske propaganda.» 

Ifølge instruksen overflyttes 
den kommunistiske propaganda 
fra legasjonene til handelsdelega
sjonene med den begrunnelse, at 
legasjonen helst må stå «ren», at 
handelsdelegasjonen kommer i 
bedre kontakt med befolknin
gens brede lag og publikum, og 
at en hemmelig virksomhet fra 

handelsdelegasjonens side ikke 
så lett vil skape diplomatisk kon
flikt. 

Det fremholdes at avtaler skal 
sluttes med firmaer som kan be
fordre den kommunistiske pro
paganda og firmaets lavere funk
sjonærer skal opp agiteres og fal
ske rykter utspredes. 

Proteststreiker arrangeres og 
støttes med Økonomiske bidrag. 
Pressen skal kjØpes og splid vek
kes innen den borgerlige presse. 
Kommunistisk parti skal startes 
og støttes. Nye medlemmer for 
dette skal hverves og misnØye 
blandt arbeiderne utnyttes. Pen
gemidler utdeles. Der skal settes 
splid mellem soldater og offi
cerer. Rådceller av soldater og 
matroser dannes; upålidelige eIe.:. 
menter holdes utenfor. Bevæb
nede arbeidertropper skal dan
nes, som overtar ledelsen ved 
revolusjonens utbrudd. V åben
og ammunisjonsforråd anordnes; 
bare få pålitelige må kjenne til 
disse. Rykter om krig utspredes. 
Propaganda drives blandt demo
biliserte soldater og matroser. 
Når avtale sluttes om salg av 
levnetsmidler som skal utfØres 
fra Russland, skal iakttas at pri
sen blir så lav at kjØperne kan 

(Forts. side 7) 
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Quisling var i subjektiv. • • 
å avlyse en tale i BBC samme såvel Kongen som Koht holdt en 
dag. «Telegrammet nådde Haa- myk linje, og at Koht i sin tale 
kon umiddelbart før sendingen, kom inn på at regjeringen gjerne 
og var nær på å velte kongens ville forhandle med tyskerne fØr 
opptreden» skriver Dahl. I fØlge den forlot Norge, men at tysker
Dahls bok ble det også gjort ne avslo. Om Nygaardsvolds tale 
forsøk på å få stoppet en tale av den 24. juni 1940 skriver Dahl: 

slår også fast at «Nygaardsvold 
kunne her rimelig tolkes som at 
krigen var slutt og Norge hadde 

(Forts. fra side 1) 

mer Bonnevie i «HØyesterett og 
riksrådsforhandlingene» side 31: 

«Og i så henseende står det 
fast at, Berg faktisk denne et
termiddag gikk til minister 
Beck-Friis for å få bragt på 
det rene om denne kunne og 
ville formidle en telegrafisk 
henvendelse fra presidents ka-

pet til Kongen med anmod
ning om frivillig å abdisere.» 
I boken «Dette er London» 

kommer Hans Fr. Dahl med den 
oppsiktsvekkende opplysning at 
Paal Berg om ettermiddagen den 
16. juni 1940 sendte et personlig 
telegram til Kong Haakon. I 
telegrammet ba Berg Kongen om 

Koht tre dager senere. Hva var «Statsministerens tale modifiser
så begrunnelsen for å få talene te til og med signalet ved å be
stoppet? Hans Fr. Dahl gir sva- klage at regjeringen hadde måt
ret: Paal Berg & Co var engste- tet «nedlegge våpenene» og over
lig for at Kongen og Koht skulle late «hele Norge i fiendens 
si noe som kunne irritere tysker- hånd», uten å nevne noe om 
ne! Men Dahl kan fortelle at krigen videre, Hans Fr. Dahl 

kapitulert.» , 
Til det siste er å siat det her 

var aldeles unødvendig med no
en fortolkning. Det Nygaards
vold sa var nemlig klart og utve
tydig: «Det stod da ingen annen 
utvei åpen enn å nedlegge våp
nene og sende våre tapre offise
rer og soldater hjem». 

Sverre Nielsen 

Quisling-saken 1932 . • • 
ke federasjon. av R(oda) F(ront) F(orbundet). Dok. 44. Skriv, dat. 4/4 1932, 

Det opplyses også at Arvid I(nternasjonale) R(øde) H(jelp) fra Utenriksdepartementet om 
Hansen er generalsekretær med og A(rbeidernes) I(dretts) F(or- det internasjonale kommunist
årlig lØnn kr. 24 000 og Scheflo bund). partis hemmelige meddelelses
og Strøstad fra Norge også har Videre opplysninger om R. F. blad. «Inprekors»s tyske utgave 

(Forts. fra,side 6) 

sette detaljprisene lavere enn 
markedsprisen i vedkommende 
land, .og lavere enn prisene på 
tilsvarende impartvarer. Tap 
herved dekkes fullt ut gjennam 
den nytte som propagandaen får 
herved. Uroligheter, hvor ube
tydelige de enn er, skal ydes øko
nomisk og moralsk støtte - sær
lig sådanne som truer landets 
militære stilling. Streikeunder
stØteise skal fardeles gjennem 
fagforeningene. Styrkelse .og ut
videlse av det kammunistiske 
parti skal faregå med all mulig 
energi. Partiets medlemmer un
derstøttes Økanamisk. For å vek
ke misstemning mellem ofticerer 
og soldater skal agentene ved 
alle militæravdelinger SØke å dri
ve offiserene til brutal opptreden 
averfar soldatene. Enn videre 
skal de påpeke at saldatenes far
seelser alltid straffes strengere 
enn .officeres. Ulikheten i office
renes og soldatenes livsfarhold 
skal fremholdes, fremfar alt af
ficerenes bekvemme liv. Enhver 
anledning skal utnyttes og alle 
slags våben og ammunisjon inn
kjØpes. Våben fordeles på flere 
farråd nær hverandre. 

Instruksen er undertegnet av 
N. Bucharin, Berzin, Pavlov
Westman. 

Dok. 14. Skriv av 20/4 1923 
fra G. E. til Kommanderende 
general hvar oversendes i svensk 
.oversettelse en artikkel i den 
finske avis «Suunta» far 17/3 
1923 og en fra «Helsingin Sano
mat» for 18/3 1923. I den fØrst
nevnte artikkel gjengis rådsre
gjeringens instrukser i 10 punk
ter til sine handels- .og andre rep
resentanter, «for verdensrevolu
sjonens fremme og det kapitalis
tiske systems ødeleggelse». I pkt. 
1 heter det at handelsvirksom
heten alltid bør stå i den kom
munistiske agitasjons tjeneste 
under direkte kontrall av den ut
øvende komite og den tredje in
ternasjonale. Det er særlig viktig 
å fremelske misnØie blandt sol
dater og arbeidere og å forberede 
streiker. Representantene bØr 
gjøre alt for å danne et kommu
nistisk parti i vedkommende 
land, forsøk på å kjøpe pressen, 
utbre kommunismen blandt sol
dater og matroser, danne råd 
blandt disse og oppegge dem til 
ubarmhjertig å forfølge office
rene. Blandt avmØnstrede solda
ter skal søkes fremkalt urolighe
ter og forby dem å avstå sine vå-

pen til regjeringen. Rykter om ny kr. 8 000 hver som styremedlem- F.'s oppgave og mål, om revolu- nr. 119 for 23/12 1931 side 
krig bØr utspredes og anvendel- mer. ' sj.onens utbrudd fra en liten u- 2726 hvor det har stått en ar
sen av terror anbefales. (Under- Federasjonen holdt møte i no- skyldig streik som utvikler sig tikkeI (datert Oslo 17/12 1931) 
tegnet av N. Bucharin, Y. Bere- vember 1924 i Stockholm, hvor til en landsomfattende bevegelse om at den reaksjonære norske 
zin, Pavlov-Westman.) i den an- også møtte representanter fra ek:- som ender i generalstreik og alm. bonderegjering legger handelen 
nen artikkel anfØres, at det gjen- sekutiven i Moskva. Det ble bl.a. arbeidsnedleggelse. De bevæbne- med sovjetunionen alle mulige 
tagne ganger er konstatert at besluttet å drive kraftig propa- de røde garder marsjerer opp på hindringer i veien. «Regjerin
Råds-Russlands officielIe lega- ganda, organisering av bedrifts- sine mobiliseringsplasser. Det gens krigsminister Quisling er 
sjoner i andre land driver propa- råd, celler og hundremannsgar- kommunistiske parti overtar den også en av de drivende krefter i 
ganda mot disse lands stratsretts- der. ForsØksfremstØt skal fore- utøvende makt, avsetter den bor- den fascistiske propaganda mot 
lige eller samfunnsmessige ord- tas. Det illegale blev utskilt og gerlige regjering og sender ut pa- sovjetunionen.» I samme blad 
ning i hensikt å svekke den der overført til femte-seksjon. (Her rolen: «All makt til det kommu- nr. 113 for 1/12 1931 finnes en 
rådende rettsorden og berede vei har vi opprinnelsen til den «5. nistiske parti». artikkel om «Menstadslaget», 
for en omstyrtning. Offentlig- kolonne» red. anm.) Personer Sovjet vil iflg. sine forpliktel- hvor anfØres, at det blev sendt 
gjorte hemmelige instruksjoner som tilhØrer denne seksjon fin- ser la den røde arme marsjere 1 200 mann av den kgl. garde 
er bevis herfor. nes ikke oppført på vanlige par- over unionens grenser for å un- foruten politi samt 5 krigsskib 

Dok. 15. Skriv av 18/9 1923, timedlemslister. De må ikke av- derstøtte revolusjoner i alle land; «um den Kampf der Arbeiter
fra Utenriksdepartementet, hvor slØre sig som kommunister. Sek- jfr. protokoll fra konferanser av- klasse im BIut zu ersticken». 
opplyses at en hØyere funksjo- sjonen skal fungere som hemme- holdt 2/7 1930 i Peter-Paulus- Dok. 57. Tysk oppgave over 
nær i Berlinerpolitiet har med- lig kommunistisk politi. festningen mellem nordiske R.F. våbenleverandører omfatter 52 
delt, at det i den senere tid er Dokument 31. G. E.'s 191- F. representanter. leverandører, de fleste i Berlin. 
reist russere fra Berlin til Norge. 1928. Det anfører bl.a. at Kom- For Norges vedk. anfØres at Dok. 58. Skriv dat. 14/5 1925, 
på falske pass. intern fremtvinger absolutt lydig- resultatet har vært dårlig tross fra Oslo oppdagelsespoliti, som 

Dok. 16. Kopiavskrift 17/11 Het av de kommunistiske partier intet av de nordiske land menes opplyser å ha mottatt melding 
fra «Sekretæren for Kominterns i alle land. Det anbefales plan- mer disponert for kommunisme fra svensk kilde om at den inter
fullmaktskomite», Sirola, med de messig å ødelegge armeen, poli- enn Norge. skandinaviske Union på grunn 
samme opplysninger. tiet, hele administrasjonen og de S.4 (midt på) anføres at kom- av vanskelighet med å skaffe vå-

Dok. 17. Svenske «Oversik- offentlige virksomheter. munistene ved Adalen i Sverige ben til en del av «hundragrup-
ter» (nr. 1-8 for mars til august I hæren skal dannes celler som og ved Porsgrunn i Norge efter perna», har besluttet å innføre 
1924) angående kommunistenes skal igangsette sabotasje mot tje- beste evne og med forhånden- sådanne nordfra så vel til Norge 
virksomhet. nesten og ordrenekting. Lister værende midler søkte å fØlge de som til Sverige. V åbnene skal 

Der anfØres at Komintern ut- utarbeides over farlige chefer gitte bestemmelser. På begge dis- innfØres over Narvik og Torneå
folder en intens virksomhet i som hurtigst skal slåes ned. Det se steder brØt en tropp på om- dalen, men også fra Tyskland 
Skandinavia og at den har bevil- må dannes avdelinger av kjem- kring 100 mann ut av demon- med forbindelse over Danmark. 
get spesielle pengemidler for de- pende arbeidere som Øves og be- strasjonstoget og rykket frem ef- Et møte i Moskva har truffet 
legerte for å reise til Oslo. Det væbnes. Der skal også organi- ter militære grunnsetninger i overenskomst med den Karelske 
opplyses at den skandinaviske seres bander av terrorister som spredte grupper mot den styrke republikk. Videre skal i hele 
kommunistiske federasjons gene- like før opprøret bryter ut, skal som var beordret for å opprett- Skandinavia påbegynnes og en
ralsekretær Arvid Hansen av slå ned de borgerlige partiers holde orden. ergisk fullfØres et målbevisst or
Kominterns eksekutivkomite er ledere. Dok. 38. Rapport ang. den ,ganisasjons- og forberedelsesar
bevilget en årlig lØnn stor kr. «Røde hjelp» skal yde støtte utenlandske seksjon av G.P.U. beide til en felles aksjon av stort 
24 000 og medlemmene Scheflo til kommunister og deres efter- som har en mengde agenter over omfang. Grupper som ikke er 
og Støstad (Norge), hver kr. latte som er kommet i vanske- hele jorden og ofrer uhyre pen- engasjert i denne skal drive al-
8000. ligheter. gesummer på denne virksomhet. mindelig «rabalderpolitikk» i 

Dok. 20. Skriv av 12/3 1925 Dok. 32. Skriv av 14/9 1928, Til alle russiske gesandtskaper er alle egnede spørsmål for å avlede 
fra oppdagelseschefen i Oslo, mottatt fra Utenriksdepartemen- knyttet agenter offisielt ansatt oppmerksomheten fra røreisene i 
hvorved oversendes fra svensk tet, bilagt med to avisutklipp, som legasjonsråd eller legasjons- dypet. 
kilde oversigt ang. kommunistis- hvori opplyses at ifølge «Nya sekretær. - I Russland utspia- Det regnes med at organisa
ke møter i Sverige i begynnelsen dagligt Allehanda» far 12/9 neres de fremmede ambassader sjonen arbeider på samme måte 
av 1925. 1928 utgjør bolsjevikenes «mili- .og legasjaner, .og past åpnes i i Narge og med mer hell. 

Ved den Inter-Skandinaviske tærstyrke» i Stockhalm ca. 1800 hemmelighet. ' (Forts. side 8) 
Unians møte i januar .opplyses mann, i Goteborg .og Malmo 420 
at bl.a. Arvid Hansen, H. Lang- mann på hvert sted. 
seth og en tredje fra Norge har Det skal opprettes en særskilt 
deltatt. Det gis opplysninger om felles kammunistisk ledelse far 
dannelse av 100-mannsgarder hele Skandinavia. Skandinavia 
rundt om i Sverige samt over en skal gjøres til «utfallspost far 
i møte 24. februar 1925 vedtatt den påtenkte revalusjanære ver
mobiliseringsplan far revolusjan. densbrand». 

Dok; 25. Tysk rapport av 23. Dok. 35. Instruks for finske 
otkaber 1925 med .opplysninger kommunisters virksomhet i 
om at proskripsjonslisterskal idrettsbevegelsen. 
være utarbeidet for 'alle land, Dok. 36. «Oversikt» .over den 
over persaner som kan tenkes å kommunistiske virksamhet i 
bli særlig ubekvemme. Sverige august-desember 1930. 

Dok. 26. Engelsk rapport om Det gis detaljerte opplysninger 
den skandinaviske kammunistis- am stiftelsen og .organiseringen 

Et forsoningens og • • • 
(Forts. fra side 2) 

til .og med farplantet seg ned 
gjennam generasjanene, .og dette 
er en farlig sak, på sikt. Kommer 
vi ut far en ny påkjenning kan 
det være av vital interesse at 
franten er samlet. Far nasjonen 
kan dette være et «være eller 
ikke være». Derfor kunne kapel
let .også stå frem som et forso-

ningens kapell, og at en slik sak 
ble reist i Bodø sam led så mye 
under krigen ville også være på 
sin plass. 

Nu har vi hØvet, la ass vise 
storsinn til klemt fra en skips
klokke som ikke ville synke. 

Historiker 
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Halvdan Koht og 
9. apri/1940 

Sven Stolpe's bokanmeldelse i Nye Warmlanstidningen 
januar dette år, må leses også av nordmenn. Hans bemerk
ninger er jo svært interessante - og vel helt utenkelige i 
vårt eget lands presse ••• ? 

Vi bringer Sven Stolpe's anmeldelse uten oversettelse. 

Alla minns med vilken hap
nad man observerade att Norge 
tycktes vara så gott som oforbe
rett, nar det tyska angreppet 
1940 kom. Vi visste mycket 
snart att varningar anlant från 
alla håll, inte minst från sakra 
svenska kallor. Ingen mobilise
ring, inga militara åtgarder alls. 
Regeringen, utrikesministern 
verka de sovande. 

Utrikesministern var den mar
xistiske historikern Halvdan 
Koht, en lång, tung norsk bon
detyp, utrustad med stor lardom 
och allmant ans edd som en både 
duktig och hederlig man. Mot 
honom riktades snart de våld
sam maste anklageiser for bris
tande pliktuppfyllelse. Nu har 
hans svarson, den lysande norske 
litteraturhistorikern Sigmund 
Skard skrivit en stor och fangs
lande bok om sin svarfar, som 
han kallat «Mennesket Halvdan 
Koht» (Det norske Samlaget). 
Den ar strangt objektiv och kan 
verka forkrossande. Men den 
ger också en sympatisk bild av 
manniskan Halvdan Koht. 

Men i ogonblicket den 9. april 
1940 svek han. 

Hela hans uppmarksamhet 
fangslades då av den engelska 
min-utlaggningen i norska far
vatten. Han fick nag varningar 
från sina representanter i Berlin 
- men han misstankte att de 
var avsiktligt missvisande. Man 
visste betydligt mer i Kopen
hamn och Stockholm an i Oslo. 
En viktig rapport til den norska 
forsvarsledningen framlades al
drig fOr den troge marxisten, 
som satt vid rikets roder ... 

Aven de rapporter som nådde 
hans skrivbord fiek stanna dar 
- han fOrde dem in te vidare. 
Senare ville Koht lagga skulden 
på fOrsvarsministern Ljungberg, 
delvis med ratta. Ljungberg fiek 
på andra vagar an over norska 
ambassaden i Berlin klara be
sked om den fara som hatade, 
men sallsamt nag satte han sig 
in te i forbindelse med generaler
na som ivrigt tiggde om oriente
ring. Oeh de viktiga underrattel
ser militarerna fått trang de al
drig fram til regeringen! 

Liungperg yrkade nag på mo
bilitering men påpekade att en 
sådan skulle ta minst tre dap.:ar. 
Han raknade oekså med att syd-

kusten var val bemannad. Man 
nojde sig med att inkaIla två 
bataljoner i Ostfold! 

Varpå Norge i en handvand
ning erovrades - trots ens taka 
lyekade fOrsvarsfOrsok i Oslo
fjorden. 

Hur i all varlden kunde denna 
skandal vara mojlig? 

Klickade 
Koht har sjaIv sagt, att «nå

ganting kliekades» i hans huvud 
darfor att han var så trott ... 
Han tyekte sjalvdet var «under
ligt» att han inte orkade kombi
nera alle de upplysningar han 
faktiskt fått. Han hade «inte fått 
tid på sig att lasa igenom rap
porterna ordentligt» och «an 
mindre att tanka igenom dem». 

Hur totalt inkompetent den 
norska regeringen var framgår 
av att nar vii! en mobilisering 
bestamts fick forsvarsministern 
«på ein eller annan måte» inte 
besked om detta. ' .. 

Det hela verkar Gronkopings 
brandkår. 

Nar regeringen sedan tog sig 
over till London med hela den 
norska statskassan, hande yt
terligare besynnerligheter. Koht 
den gamle hederlige marxisten, 
visade sig vara helt bunden av 
en - duktig - norsk dam, Unni 
Diesen, om vilken han uttalade 
att han «stod honom narmare an 
någon kvinna tidig are gjort» 
(han var gift oeh hade en ut
markt maka). Hanovervagde 
skilsmassa. Han var djupt fOr
alskad, oeh litade mer på fru 
Diesen an på sina regeringskol
leger. 

Ohållbart 
Ryktet giek. Hans stalIning 

blev ohållbar. Hans maka skrev 
att «en daglig samvaro av det 
slag som jag upplevde de sista 
åren ork ar jag inte med» ... 

Halvdan Koht tvingades att 
avgå som utrikesminister. 

Senare fick han - efter mån
ga tunga år i isolering oeh for
akt - ånyo en stark stallning: 
bl.a. darfor att han med fram
gång återupptog sin forskning 
oeh sitt fOrfattarskap. 

Egendomligt nag tyeks våra 
vanner på andra sidan KoIen i 
allmanhet att fOrlåtit honom. 

Sven Stolpe 

Redaksjonen avsluttet 10. april 

Viktig bok om 
WAFFEN-SS 
i ny utgave 

Generaloberst Paul Haussers 
bok «Soldaten wie andere auch» 
ble regnet som et standardverk 
om Waffen-SS' tilblivelse og 
historie da den fØrste gang ut
kom i 1966. Dessverre har boken 
i lengre tid vært utsolgt fra for
laget. Det er derfor med glede 
vi Ønsker den nye, gjennomrevi
derte utgaven fra Munin Verlag 
velkommen. 

Hvorledes ble Waffen-SS til, 
og hvorledes forlØp enhetens his
torie seg fra den spede begynnel
se til den bitre slutt? Dette er to 
av de mange spørsmålene gene
raloberst Hausser behandler i sin 
bok. 

Boken er også en nØdvendig 
og sterk beriktigelse av alle de 
feil og vrangforestillinger som 
hersker om Waffen-SS. Allerede 
titelen - «Soldaten wie andere 
auch» - antyder forfatterens 
konklusjon. Generaloberst Haus
ser gir et billede av Waffen-SS 
som viser at offiserer og solda
ter i denne gruppen i hovedtrekk 
var som sine kolleger i andre 
strids enheter. Alle beskyldninger 
som i alle år er blitt slynget mot 
Waffen-SS gjendrives på en sa
klig og veldokumentert måte. 

Paul Hausser har de aller bes
te forutsetninger for å skrive det
te standardverket. Han var selv 
med fra begynnelsen og Waffen
SS'offiser med hØyeste grad. 

«Soldaten wie andere aueh» 
er en omfangsrik mursten på 
hele 460 sider. Boken er vakkert 
innbundet, illustrert, og innehol
der verdifullt materiale om Waf

;-----_._---_._--; 
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i England og Tyskland ........................ » 60,- l 
.. »Berner Hansen: Mannen bak søylen (Om prof Wilh. l 
,• Rasmussen) .................................. » 80,- i 

" Pastor A. E. Hedem: Quo vadis Norvegia ........ " 30,- .. l »0. Hedalen: Er det begått en skammelig urett mot l 
l en hel del av våre landsmenn? ................,. 5,- l 
l Ralph Hewins: Quisling - profet uten ære » 50,- l 

l;.. SPESIALTILBUD: 1,1: 
. ... eks. Thorkild Hansen: Prosessen mot Hamsun.. kr. 75,-

"l l FRONTKJEMPERNE: l 
'.... . ... eks. Frode Halle: Fra Fin!and til Kaukasus .......... kr. 70,- l 

fen-SS trefninger m.v. 
Dette standardverket 

les på det sterkeste. 

» Svein Halse: I forreste linje (Den norske Legion) .. 70,- l 
anbefa- i »Forfatteren Karl Holter: Frontkjempere ........ » 60,- i 

.. »Ben Esper: Tsjerkassy (Norsk ambulansekjører .. 

Paul Hausser: 
«SOLDATEN WIE ANDERE 
AUeH» 
Munin Verlag GmbH, 1982 

(Boken bestilles fra Aage Nor
berg, postboks 3044 Elisenberg, 
Oslo 2. Pris kr. 170,- pluss por
to.) 

l på østfronten 1943-44) ........................ » 90,- l 
l "Svein Blindheim: Nordmenn under Hitlers fane.. » 70,- l 
l » General A. Marini: Fra Kaukasus til Leningrad. Dansk l l offisers innsats iSS-div. Wiking, 3 bd. stort format »225,- l' 
l v I K :~: R~ ;c~u~z:-~ossens: Militårischer Fiihrer- l l nachwuchs der Waffen-SS. Die Junker- l l schulen .............................. kr. 175-, l 

------------ i DANSK LITTERATUR: i 
i eks. Erik Haaest: Udyr - eller hva? (Dødsdømte) kr. 20,- i Quisling-saken ... 

(Forts. fra side 7) 

Videre meddeles at den 11/8 
1930 kom tidligere sekretær i 
Thtiringens røde frontkjemper
forbund Max Karl Grande til 
Stockholm på falsk pass for efter 
oppdrag av internasjonale røde 
hjelp å assistere de svenske kom
munister med organisering av et 
rødt frontkjemperforbund. 

I dagene 7--10/10 var han i 
Oslo. Han meldte sig her ikke 
for politiet og bodde ikke på 
hotell. Hans pass lød på Oskar 
Albert Grande, montør (en be
skjeftigelse han aldri har hatt). 

I neste nr. fortsettes med over
sikt over innholdet i MAPPE Il 
med dokumenter vedrØrende 
kommunistpartiets virksomhet i 
Norge. 

l .... » Gary Allen: Ingen tør kalle det sammensvergelse l l (Hvem trekker i trådene?) .................... » 50,- l 
l DANSK NYHET: t 
l eks. John Galster: Amagers Erobring. Den 3. i 
l verdenskrig. Kunsten å bekjempe kom- .. 

l -l l munister .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 45,-

l Portofri forsendelse ved forskuddsbetaling til: Postgiro 5154638. l l Bankgiro 6063.05.01248 eller ved sjekk, i kontanter eller frimerker. l 
(Ellers porto og oppkravsgebyr.) 

l l l I alt bestilles for kr ........................ som betales slik: ................................................ l 
l Navn: ................................................................................................................................................... l 
l Adresse: .......................................................................................................................................... l 
l l l Postnr.: ................................ Sted: ................................................................................................ l ----_._ .. _._. __ ._-_._-
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