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MALURT I 
Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER 

Under «Solkors-serien» for 
ca. 4 år siden ble en del av in
tervjuobjektene spurt om de ik
ke tenkte på at det måtte komme 
et oppgjør etter det som hadde 

Av Trygve Engen 

makt. Men en måtte også rekne 
med som en mulighet at det ville 
bli inngått en kompromissfred 
England-Tyskland. 

hendt? At det som skjedde da, Under disse auspisier måtte 
måtte dra noe etter seg? Etter da det nasjonale Norge forbere
min mening ble det ikke levert de seg på en kamp på minst to 
noe fullgodt svar, kanskje p.g.a. fronter: Mot kommunismen, 
knapp tid. som sikkert ville sette hardt inn 

Det er klart at slike spørsmål på å vinne fotfeste i de nordiske 
må få forskjellig svar avhengig land, og på den annen side Jøs
av hvilken utviklingsfase de re- sing-Norge, den nasjonalt ube
fererer seg til. Problemene i tida visste masse, som under ledelse 
juni 1940 til juni 1941 var helt av ,et overveiende konservativt 
andre enn de som seinere meldte borgerskap, nok ville sette like 
seg. England stod da aleine mot hardt inn på å vinne maktposi
tremaktspaktens land, Sovjet sjoner under tysk vern. Husk de 
var bunnet til Tyskland ved en mange «regjeringslister» under 
ikke-angrepspakt, og i USA riksrådsforhandlingene, og den 
drev Roosewelt valgkamp på sterke oppslutning om det tyske 
løftet om å holde landet utenfor handelskammer! I denne situa-

. 'k.6gen. Så lenge stillingen var sjon gikk Quislings politikk som 
~vanskelig å tenke seg . kjent ut på 
at noen for alvår kunne tru på «å bygge opp en ny norsk 
britisk militær seier. Og en hær, overta vaktholdet av de 
måtte rekne med at samarbeidet norske havner, og til slutt 
mellomfastlandsmaktenekunne skape et fullstendig fritt Nor-
utvikle seg vidre med sikte på en ge». (Gobbels Dagbok 14/2 
gang for alle å slå ned Britannias 1942, sit. e.P. Harsem.) 

Et spørsmål om Elve 
I «NATIONEN «S DE-

BATTSPALTE STILTE Per 
Torhaug den 16. mars i år, noen 
spørsmål i fomindelse med <<El
verumsfullmakten» : 

I disse dager tales det igjen 
høyt og tydelig om Elverums
fullmakten og dens store betyd
ning for folk og fedreland. 

Men i et radioforedrag for 
mange, mange år siden sa pro
fessor Frede Castberg, vår frem
ste statsrettslærde den gangen, 

at denne fullmakten fra Elverum 
var helt unødvendig. Hvorfor?
Jo, fordi regjeringen allerede 
satt med en slik fullmakt i de 
ekstraordinære fullmaktslover i 
Grunnloven. 

Regjeringen kunne ha holdt 
seg til dem, sa han. Og stått på 
trygg, forfatningsmessig grunn. 

Har profossorens syn noen 
gang vært framme i det offentli
ge ordskiftet? 

Så over til noe helt annet. 

Den tallmessig forholdsvis 
beskjedne gruppe som bevisst 
gikk inn for denne linje, måtte i 
en slik situasjon risikere å bli 
overrent av de nevnte to unasjo
nale gruppene, som jo hver for 
seg gjorde alt de kunne for å 
undergrave den vilje til nasjonal 
selvhevdelse som bl.a. Quisling 
og Gudbrand Lunde sto for. Den 
økende tilslutning til' NS ga 
imidlertid håp, likeså den om
stendighet at begge våre nabo
land i øst på det tidspunkt had<;le 
sterke og bevisste nasjonale be
vegelser. 

Men alle slike bekymringer 
viste seg jo å være helt unyttige. 
Hitler slo til før Stalin klarte å 
dolke ham i ryggen, og vårt 
fmske nabofolk sto da som alltid 
før på vakt for Norden. Det viste 
seg også, at vår «demokratiske» 
eksilregjering i London gjorde 
felles sak med det mest effektive 
tyranni i verdens historie. Der
med var vi oppe i en helt ny 
situasjon, og våre tanker om et
tertida måtte ta nye veier. Håpet 
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Det snakkes om tysk overle
genhet i april- og maidagene 
1940, men ifølge general Ruge 
var det bare 10 000 lettvæpnete 
tyske hærmenn mot mellom 40-
50 000 norske forsvarere. Vi 
var altså fire-fem ganger så 
mange. 

Disse tallene står det ikke noe 
om i norske skolebøker. 

Hvorfor ikke? 

John Sand svarer: 
I Nationens debattspalte 16. 

ds. stiller Per Torhaug noen 
spørsmål om «Elverumsfull
makten.» I den fomindelse vil 
jeg be om spalteplass for en kort 
redegjørelse. 

Herr Torhaug har rett i at 
professor Castberg var sterkt 
opptatt av at det ikke ble vedtatt 
noen ekstraordinær fullmakt 
under det Stortingsmøte som ble 

satt på Elverum om kvelden den 
9. april 1940. I 1961 ga dr. 
Castberg på Universitetsforlaget 
ut en bok: «Juridiske strids
spørsmål i Norges politiske his
torie». S. 57/58 i boken skriver 
dr. Castberg: «Nå kan man etter 
min mening ikke si at Elve
rumsfullmakten ble vedtatt av 
Stortinget. Det faktiske forhold 
er at den beslutning som ble 

foreslått av Stortingets presi
dent, overhodet ikke ble satt un
der votering. MØlet ble hevetfør 
det var stemt over forslaget.» 
(Min uth.) Dette er helt over
ensstemmende med det en av 
møtedeltakerne på Elverum, 
stortingsmann Ingvald Førre, 
opplyste i Andøya Avis 14/8 
1959: <,Jeg uttalte at på grunnlag 
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Det er mangt som bør minnes Diktet ble, ifølge «Dagbladet», 
både før, under og etter et før- publisert i Londonregjeringens 
tiårsjubileum. «Dagbladet» avis, «Norsk Tidend» den 11.4. 
mintes da også et dikt av Gunnar 1945, og lyder som følger: 
Reiss-Andersen, den 10.4.85. 

«Deutschland, Deutschland iiber alles
Som en bOlge, rå og salt 
bruste det-. Nå hvisker Ekko 
mens det morkner og blir kallt 
i germanerborger: Dodsland-
Dodsland, DOdsland-

Nu står doden selv og stirrer 
utover et dromt domene: 
verden, - drijmt for ham alene. 
Doden står der trett og stirrer. 
Han, hvem ingenting forvirrer, 
ser på Tyskland uten glede, 
uten sorg, men full av lede. 

Doden gjesper, Ornerede-
ja, javisst - , 
Doden gaper, mett og trist. 
Mett og trett og full av lede 
gaper dOden ugenert 
som om ingen var tilstede.» 

Ja, det var manges død å gle
de seg over, så en forstår dikte
ren og «Norsk Tidends» fryd. 
Den ene tyske by etter den andre 
ble pulverrisert. Dresden var ik
ke mer, og med den så mange 
døde at ingen vet antallet. Den 
22. mars 1945, ikke mange da
gene før de allierte inntok ruine
ne, utslettet 239 engelske Lan
easter bombefly den gamle 
middelaldemyen Hildesheim. 
Når jeg kjenner detaljene skyl
des dette at Hermann Meyer
Hartmann, redaktøren av «Hil
desheimer Zeitung», utga en 
bok i fomindelse med minneda
gen. Den forteller at det etter at 
bombene hadde falt ble sluppet 
326540 2kilos stavbrannbomber 
over det som enda sto igjen av 
byen, og om skjebnen til dem 
som overlevet bombene. 

Dagen ble minnet den 22.3. 
1985 i den fullsatte, gjennopp
bygde St. Andreaskirken. Den 
engelske ambassadør i Bundes
republikken var tilstede, og talte 
om at nu må en forsoning finne 
sted. 

Men Londonregjeringen 
kunne jo også glede seg over at 
den sovjetrussiske allierte hadde 
satt igang den store sluttoffensi
ven. Kjente Reiss-Andersen til 
den spesielle form for død som 
denne førte med seg i sine 
blodspor? 

Det tyske ukemagasinet 
<<Bunte» har i en lengere artik
kelserie befattet seg med det si
ste krigsåret. I nr. 15 behandles 
østfronten etter at sovjetrusser
ne satte inn det avgjørende an
grepet. Jeg siterer fra denne ar
tiklen: 

«. . . Til tross for den enorme 
overmakten gikk det hundre da
ger før slaget om Berlin ble inn
ledet. De tyske forsvarerne satte 
seg til motverge mot den Røde 
Arme med et mot som bare for
tvilelsen satte den i stand til. De 
tyske enhetene, brokete skarer 
av soldater fra hæren, luftvåpnet 
og marinen, menn fra Arbeids
tjenesten og IS-årige gutter fra 
«Hitler-Jugend» kjempet med 
en dødsforakt og fomitrelse som 
aldri før under denne krigen. 

For hver gang de gikk til mo
tangrep og gjenerobret en lands
by eller mindre by mellom Wi
sla og Oder møtte det samme 
forferdende, grusomme syn 
dem: Kvinner og jenter i alle 
aldre var voldtatt og lemlestet og 
naglet nakne til dørene. Gamle 
og barn var drept. Ofte var de 
tyske soldaters sluttkamp i øst i 
ordets egentlige forstand et for
svar av deres egne koner og 
barn ... » 

Ja, døden hadde det travelt, 
kanskje den ikke selv engang 
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SIDE 2 

Modig kvinne tar opp sak 
om statsborgerskap for de 
tyskgifte kvinner, og barna 

Synnøve Fjellbakk Taflø er ansatt i Utenriksdeparte
mentet og har arbeidet ved den norske ambassaden i Berlin. 

Hun fattet her interesse for skjebnen som rammet norske 
kvinner som giftet seg med tyskare under okkupasjonen. 

I en kronikk i «Bergens tidende»' mandag den 22. april 
understreker hun ytterligere rettssviket i 1945, der hun 
kommer frem med et kapitel under frigjøringen som er lite 
kjent. 

Etter den norske statsborger
loven av 1888 ble en gift kvinne 
betraktet som et vedheng til sin 
mann. Var mannen utenlandsk 
statsborger eller statsløs, mistet 
kvinnen sitt norske statsborger
skap ved giftemålet. Dette var i 
pakt med statsborgerskapslov
givningen i sammenlignbare 
land og intet særnorsk fenomen. 

Tidlig i 1920-årene kom 
spørsmålet om den gifte kvinnes 
statsborgerett i fokus, særlig et
ter at USA i 1922 vedtok en ny 
statsborgerlov som bygde på 
nye prinsipper på dette punkt, 
nemlig den gifte kvinnes rett til 
sitt selvstendige statsborger
skap. Norske Kvinners Nasjo
nalråd hadde arbeidet for en lo
vendring også i Norge og ved 
lov av 8. august 1924 ble regle
ne om gifte kvinners statsbor
gerrett vesentlig forbedret idet 
norske kvinner ikke lenger kun
ne gjøres til utlendinger eller 
statsløse i sitt eget land. Lovens 
§ 8 lød: 

«Norsk statsborgerrett tapes 
av den som blir statsborger i et 
annet land. Bor han i riket, inn
trer tapet først når han flytter ut 
av riket.» 

Norske kvinner som hadde 
inngått ekteskap med utlending 
før J .1. 1925 kunne søke om 
gjenerverv av sitt norske stats
borgerskap. Inntil Grunnloven 
ble endret i 1935 kunne imidler
tid ingen med dobbelt statsbor
gerskap utøve stemmerett i Nor
ge. 

Etter frigjøringen i 1945 fikk 
de norske kvinneorganisasjone
ne oppleve at den seieren som 
ble vunnet i 1924 ikke var så 
grunnfestet som de hadde trodd. 
Den 17. august 1945 utstedte 
samlingsregjeringen en provi
sorisk anordning om «tillegg til 
statsborgerlovgivningen». § 2 i 
denne forordningen lød: 

Den som i det tidsrom som er 
nevnt i § l har ervervet statsbor
gerrett i fiendtlig stat, taper sin 
norske statsborgerrett uten hen
syn til bestemmelsen i statsbor
gerlovens § 8 annet punktum». 

Bestemmelsen tok sikte på å 
danne hjemmel for utvisning av 
norske kvinner som hadde giftet 
seg med tyske borgere og der
ved automatisk ervervet tysk 

statsborgerskap. 
Om en i første omgang ser 

bort fra paragrafens materielle 
innhold, slår det en at statsbor
gerlovgivning vel ikke hører til 
de områder som kan reguleres 
ved prov. anordning (Told, 
Næringsveier, Politi). Det 
gjør ikke saken bedie at para
grafen etter sin ordlyd stred mot 
dagjeldende statsborgerlovs § 8 
og dermed ble rammet av 
grunnlovsbudet om at proviso
riske anordninger ikke må stride 
mot «de av Storthinget givne lo
ve». 

Norske Kvinners Nasjonalråd 
reagerte betimelig og sendte i 
desember 1945 et brev til regje
ringen. I brevet gjorde Nasjo
nalrådet rede for en rekke beten
keligheter såvel av juridisk som 
etisk art. 

Henvendelsen sluttet slik: 
«Norske Kvinners Nasjonal

råd er oppmerksom på de vans
kelige forhold som krigen har 
skapt på det område det her gjel
der. Men for å unngå urettfer
dighet finner vi å måtte kreve 
opprettholdt det standpunkt som 
kvinner hele verden over i årtier 
har kjempet for og som vi delvis 
har vunnet fram til, nemlig at 
ekteskap ikke tillegges betyd
ning for statsborgerrettsforhol
det. Vi tillater oss i ærbødighet å 
henstille til Regjeringen å sørge 
for at den rettstilstand vi hadde 
på dette punkt etter loven av 
1924 helt ut blir opprettholdt.» 

Kvinneorganisasjonene vant 
imidlertid ikke frem med sitt 
syn. 

Gammel urett kan neppe 
gjøres god igjen, men det gir 
iallfall ingen ære å fortsette 
uretten inntil det siste offer er 
død og borte. Opphev særbe
stemmelsen og gi utenlands
boende norske tyskgifte kvinner 
mulighet til å få tilbake det stats
borgerskapet som ble tatt fra 
dem på en så skammelig måte! 

AVERTER I 

FOLl(ouLAND 

FOLK og LAND NR. 4 - 1985 

ET OPPROP Kjente du 
han? Titusener av nordmenn bærer 

idag, 40 år etter okkupasjonen, 
landssvikerstemplet. Det ram
mer ikke bare dem, men også 
deres bam og barnebarn, - og 
«slekters gang». 

Fra en leser, som har stått 
utenfor oppgjøret, har vi fått til
sendt dette forslag, - - som vi så 
absolutt støtter: 

Det er 40 år siden det såkalte 
landssvikeroppgjøret ble satt 
igang med dødsstraff, lange 
fengselstrajler, konfiskasjon og 
mobbing. 

Det er en mørk flekk i vår 
historie. 

La oss forsøke å gjøre noe 
godt. La oss i første omgang få 
bort dette landssvikbegrepet 
som «drap» mange, temmelig 
uskyldige mennesker. 

I rettferdighetens namn. 
Norgefra nord til sØr, 1985. 
Oppgaven måtte bli å samle 

underskrifter, f.eks. i en kom
mune i hvert fylke. 

Jeg bare løst skisserer: Kir
kenes, Finnsnes, Hamarøy, In
derøy, Oppdal, ørsta, Førde, 
Voss, Sandnes, Grimstad, Øv
rebø, Seljord, Gol, Sem i Vest
fold, ørje, Ski, Rena og Gaus
dal. Det kan naturligvis være 
andre kommuner. 

Kunne manfå noe vellykket ut 
av dette? Finnes det folk som 
kunne greie en slik jobb i de 
respektive kommuner? 

I Oslo kunne man kanskje 
velge ut en valgkrets. 

Tankene går så vide. 

Som nevnt; vi støtter forsla
get. 

Finnes det folk utenfor kret
sen av landssvikdømte som vil 
ta et initiativ? Som vil sette for
slaget ut i livet? Som med be
geistring og mot vil gå inn for 
oppgaven? Red. 

La rneg få ~pørre dere som 
var med derborte i øst under 
krigen: Kjente noen av dere 
Ran Himberg? - I sin tid føre
raspirant ved NS Førerskole på 
Jessheim. 

Såvidt jeg vet falt han i 43 
eller 44. Om noen erindrer 
ham, vil jeg være takknemlig 
over å få vite når, hvor og un
der hvilke omstendigheter han 
stupte. 

Takker på forhånd for en 
slik elskverdighet. 

Arne Heiberg 
670 50 Charlottenberg PR 

Sverige 

Pass deg 
for smitten 
Vår gamle kjenning, Kr. 

Almaas , er på ferde igjen i 
dagspressen. Som vanlig er det 
nazi-basiller han advarer mot. 

Denne gang ved smitte fra 

HETLESAKEN 
politiske partiers stemmesed
ler. I «Romsdals Budstikke» 
presterer han følgende: 

«Ellers bør man systema
tisk unngå å stemme på kandi-

. Herr redaktø.r_~._ 

TAKK FOR GLIMRENDE 
LEDER under titel FOLKE
DOMSTOLEN. 

Espen Lund-saken viser oss 
hvordan et menneske kan kom
me til å sitte årevis i fengsel på 
grunn av den såkalte «folkets 
rettskjensle» . 

Dersom bare ens navn, helt 
uoverveiet, blir nevnt i forbin
delse med en ugjerning, vil 
mistanken følge etter, - og etter 
den følger rettens veg. 

Det var på den måte hundre
vis av uskyldige falt som offer 
for reformasjonens heksepro
sesser. 

På samme vis ble mange av 
de millioner kvinner, som ble 
torturert og brent som hekser i 
middelalderen, og den første 
reformasjonstid, så å si hvisket 
inn i døden. 

En ku kunne dø på båsen av 
trommesyke. Det skyldtes na
bokonens «onde øyne». På bålet 
med henne. En kvinne kunne dø 
i barsel, det skyldtes rivalinnens 
besvergelser. På bålet med hen
ne. 

Det hendte også selvsagt i 
byene, men mest på landet, hvor 
uvitenheten sammen med na
bofiendskapet kostet lidelser og 
død. 

Har bygden dømt et menne
ske, får sannheten en hard 
kamp. 

Sljk .. OSiå~,-,~~ti1ØWB-:~_'l't.:c~ bar=?Uf!iisJisk...,fami--. 
Lagsogns Lagmannsrett i juli lietilknytning , selv om de un-
1907, derretten hørte på folke- der krigen var barn/ufødte, 
snakket, og dømte Mikal Hetle eller om de bare er inngiftet i 
og hans sØnn, Ole, til henhold- en slikfamilie. Videre bør man 
vis livsvarig fengsel og ti års unnlate å stemme på folk som 
fengsel for å ha drept grannen har tilknytning til militære 
sin, Henrik Hetle. De bodde alle styrker, til politiet, eller til 
ved Hetlestø1en i Viksdal i andre former for «sikkerhets-
Sunnfjord. arbeid». 

Etter 36 år Ne saken tatt opp Det er ikke lenger rikets sik-
igjen, og i 1943 ble det gitt fri- kerhet, men makthavernes sik
fmningsdom over de to, far og kerhet, som er avgjørende for 
sønn, i samme lagmannsrett. hele vår «sikkerhetspolitikk». 
Mikal var da død, men Ole lev
de. 

Artikler i pressen og tidsskrift 
om Hetlesaken er tall-løse, og 
alle dokumentene ligger nå i 
Statsarkivet. 

Frifinnelsen over Mikal og 
Ole ble «stadfestet» i 1945, etter 
at de ble frifunnet under okku
paSjonen, (i 1943) da Nasjonal 
Samling tok saken opp. Det var 
ellers praksis i alle år etter 8. mai 
1945 å omgjøre alle vedtak som 
Nasjonal Samling hadde gjort. 

Man hadde vanskelig for å 
tilgi at det var Nasjonal Samling 
som iverksatte frifinnelsen. I 
«Haugesund Avis» den 15. ok
tober 1958 heter det da også: 
«Først i 1943, dessverre midt 
under krigen, ble saken tatt opp 
igjen». 

Kjentfolk av Hetlefamilien 
mener fortsatt, at justismordet 
på far og sønn neppe vilde blitt 
erkjent. uten Nasjonal Sariiling. 

Gamle-lensmannen. 

Helt enig, herr Almaas . 
Smittefaren er stor. 
Alle gode nordmenn bør 

holde seg borte fra kommende 
valg. 

For sikkerhets skyld. 
Red. 

Hyggelige ord 
fra Danmark 

Folk og Land er en udmærket 
lille avis, som jeg er meget glad 
for. Sober, intelligent og åben 
for mange synspunkter. 

Skal vi - vore synspunkter - i 
det lange løb vinde, så kommer 
det ikke til at skyldes vor styrke, 
men det sovjetiske systems 
svaghed (bag Jemtæppet!) -
dette helt igennem irrationelle 
og tåbelige system, som så 
mange her i Vesten stadig be-
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pA TVERS 
AV GRUNNLOVEN 

- Nå vil vi prøve med en diktator. 
Skaffer han Frankrike ro, ære og rikdom skal vi tilgi 

ham at han kom til kronen ved et statskupp. Slår det 
feil, så ve ham. 

Slik resonnerte franskmennene etter statskuppet 
fra Napoleon den tredjes side. 

Da sto Frankrige oppe i blodige krigsoppgjør. 
- JEG HAR FORLATT LOVEN FOR A VENDE TIL

BAKE TIL RETTEN. 
" --Disse Napoleons ord etter maktovertakelsen fikk 
en smertelig omvendt betydning for Nasjonal Sam
lings medlemmer i Norge etter frigjøringen i 1945. 

Med bitter resignasjon så vi majoriteten av det 
norske folk trampe ned og forhåne vår henrettede 
Fører, som ville føre oss frem mot et 'fritt Norge, mot 
orden, rettferd og fred, men som led nederlag. ALUKI 
er vel et rikets grunnlov blitt så himmelropende kren
ket som under rettergangen den gang, rent bortsett 
fra at landssvikanordningen på tvers av grunnloven 
ble gitt tilbakevirkende kraft, og øvrige rettsbrudd in 
legio, som ved unnlatelse av øyeblikkelig å trekke de 
virkelige landssvikere til ansvar: 

regjeringen Nygaardsvold, Stortingets Presi
dentskap, de 99 Stortingsmenn, profitørene, tyske
rarbeiderne, baglerbispen Berggrav og andre. Vi fikk 
lære at det er tillatt å svikte sitt land på det mest 
utenkelige vis, hvis man bare ikke var medlem av 
Nasjonal Samling, og ut fra ideologiske motiv og tan
ker ville gjøre det beste for land og folk. 

Derfor forstår vi idag bedre enn noensinne Napo
leon den tredjes ord. 

Fortsatt - 40 år etter freden - brenner ennå svi
kerstempelet oss, og vi pines under forredernavnet 
som urett er satt på oss. 

Inntil DET er fjernet vil vi kjempe. 
Om det ennå skal gå 40 år før det norske folk vil 

«FORLATE LOVEN OG VENDE TILBAKE TIL RET
TEN». 

Averter i FOLK OG LAND 

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

Postadresse: POSTBOKS 924 SENTRUM, 0104 OSLO 1. 
Kontoradresse: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: (02) 190671. 
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INO fortsetter fremgangen 
Hard debatt under bibliotek-saken på årsmøtet. 

Glede over overskudd og gode arbeidsresultater. 

Det er en kjensgjerning at 
aldri tidligere har Institutt For 
Norsk' Okkupasjonshistorie 
(INO) stått sterkere i sitt virke, 
enn hva det nå gjør. 

På en overbevisende måte har 
instituttet markert seg såvel inn
ad som utad, hvilket har resul
tert i stadig flere henvendelser 
fra folk som søker opplysninger 
om okkupasjonstiden. Spesielt i 
forbindelse med 40 års dagen for 
«frigjøringa» har pågangen fra 
dagspressen vært stor, samtidig 
som skoleungdom i stigende 
grad har bedt om opplysnings
materiale til særoppgaver om 
Nasjonal Samling. Også for
skere gjør seg nytte av institut
tet, og blandt disse er Dagbla
dets Hans Fredrik Dahl, som fra 
l. juli har søkt om plass i bi
blioteket vårt for å finne frem til 
nytt stoff om Vidkun Quisling. 
Som kjent skal den omstridte 
kulturredaktør og forsker skrive 
den fullstendige biografi. om 
Nasjonal Samling~Fører, og her 
vil instituttet være ham behjel
pelig med å finne frem til NS
folk som har hatt med Vidkun 
Quisling å gjøre. 

på "INO"'s årsmøte 13. april 
Ole uet UltaKende arbeidspress i 
mstituttet tatt opp, der det kom 
frem at våre frivillige kontor
medarbeidere frykter et sam
menbrudd i arbeidet, hvis ikke 
noe blir gjort m.h.t. plassfor
hold og brannsikring. Det ble 
her hevdet at instituttets samling 
av bøker og arkiver nå er blitt så 
stor og omfattende at det må 
kreves profesjonelle krefter til å 
ta hånd om den, ved siden av at 
de uerstattelige verdier må sik-

res på en langt mer betryggende 
måte. 

Et forslag fra styret om over
flytning av samlingen til Uni
versitetsbiblioteket utløste stor 
debatt, men ble ikke satt under 
avstemning. 

Det er likevel klart at en slik 
overflytning vil gi våre medar
beidere «armslag», med frigjø
ring av krefter til de mange og 
nye arbeidsoppgaver som er 
pålagt dem. Viktigst er likevel 
sikringen av samlingen. 

Under debatten om denne sak 
ble det understreket at ennå flere 
studenter og forskere vil nå frem 
til våre bøker og arkiver på 
U.B., samtidig som INOS 
medlemmer selvsagt vil få 
samme tilgang til samlingen 
som hittil. 

Motstandere av tanken om 
overflytting av biblioteket pekte 
på samfunnets behandling av 
oss, og betakket seg for at en 
statsinstitusjon skal få overta 
så store verdier. 

En ungdom blandt møtedel
takerne ba styret om å fravike 
tanken, og istedet med full kraft 
søke å mobilisere NS-folks bam 
og bamebam til å verne biblio
teket vårt. 

Saken om overflytning av 
INOS samling til Universitetsbi
blioteket vil bli tatt opp på neste 
årsmøte, men det er ikke umulig 
at det senere iår vil bli innkalt til 
ekstraordinært årsmøte for en 
avgjørelse. 

I mellomtiden vil styret fort
sette sine drøftelser med Uni
versitetsbibliotekets ledelse. 

På årsmøtet var det også 
langvarig debatt om forslag til 

endring av vedtektenes § 10, 
l. ledd, som gjelder adgangen 
til årsmøtet. 

Det ble fattet vedtak om at 
bidragsytere som i året har ydet 
bidrag tilsvarende minst års
kontigenten skal kunne innvil
ges møte og talerett, men ikke 
stemmerett. 

INOs regnskaper viste over
skudd i 1984, der hovedtyngden 
av inntektene skrev seg fra bi
dmg. Det største enkelbidrag 
var på kr. 10 000. 

Også regnskapene for HI
STORISK FORLAG als viste 
gode resultater, noe som skyldes 
at abonnementinntekter og bi
drag til FOLK OG LAND øket 
med hele 30% i 1984. 
Samtlige aksjer i forlaget eies 
fortsatt av INO. Selskapets drift 
utføres i sin helhet ved ulønnet 
hjelp, og det er således ikke ut
betalt godtgjørelser hverken til 
medarbeidere eller tillitsmenn. 

Årets valg var spennende, der 
styret fikk en sammensetning på 
fire menn og tre kvinner. En 
fremgang for «kvinnefronten», 
som tidligere ikke har vært så 
sterkt representert. Alt tyder på 
at INO ved dette årsmøte fikk 
det best tenkelige styre, der 
samtlige styremedlemmer vil 
gjøre en aktiv innsats innen alle 
våre virksomheter. 

Betryggende var det at Kåre 
Haugerud, formann i mange år, 
ble gjenvalgt. 

Det var stor optimisme for 
fremtiden blandt deltakerne på 
årsmøtet, som alle ga uttrykk for 
fortsatt kamp for sannhet og rett. 

sr. 

Verbal forsøpling i «Folk og Land» 
og i «Fremskritt» 

Bladet Fremskritt har på sin 
siste side en spalte, «Gapestok
ken» , tilsvarende Dagbladets 
«dustespalte» - hvor man siterer 
og kommenterer forskjellige 
ufrivillige «stutum-ytringer». I 
siste m. av bladet er det bl.a. 
hentet «stoff» fra Folk og Land: 

NOE FOR STORTINGET? 
Trykksaken Folk og Land, 

den angivelig uavhengige trykk
saken som fremdeles er be
kymret for hvordan det skal gå 
med den andre verdenskrigen, 
inneholder mange signerte ar
tikler som kaller på smilebån
det. Frantz Bakken sender inn et 

innlegg der han lanserer følgen
de fra et gammelt gresk eller 
romersk styringssystem - som 
han presiserer at ikke må opp
fattes som et forslag: 

«Den som møtte frem med et 
forslag, måtte fremme dette med 
en strikk (silkesnor) om halsen. 
Ble nu forslaget forkastet, trakk 
man ganske enkelt til, så var 
man ferdig med den saken.» 

«Gapestokkens» skribent 
kommenterer dette slik: «Man 
skal absolutt ikke beskylde 
trykksaken eller dens innsen
dere for spesielle politiske sym
patier, uavhengig som den er. 
Men dette minner unektelig om 

et kommunazistisk system. 
Bortsett fra at der foregår slike 
ting selvsagt mer skjult.» 

I selvsamme nr. av Fremskritt 
(27/3 -85) får vi vite. at Fremsk
rittspartiets utmerkede militær
politiske talsmann, komman
dørkaptein Bjørn Erling Ytter
horn, har stilt spørsmål til for
svarsminister Sjaastad om hva 
han vil foreta seg i FN med hen
syn til den sovjetiske okkupa
sjon av de baltiske land. For, 
som det heter: «40 år gjør ingen 
urett mindre!» 

Så sant, så sant! Også når vi 
snakker om de ca. hundre tusen 

(Forts. side 4) 
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SIDE 4 FOLK og LAND 

MANNEN SOM UTARBEIDET «LANDS
SVIKANORDNINGEN » DØMTE SIN SØNN 

TIL FLERE ÅRs STRAFFEARBEIDE 

Som student ved Det Stats
videnskabelige Fakultet ved 
Universitetet i Trondhjem, er 
jeg interessert i å få vite om 
noen av bladets lesere skulle 
være i besiddeise av ett eller 
flere eksemplarer av et tids
skrift som kom ut under siste 
krig. Tidsskriftet bar navnet 
«V år Flåte» og min far var re
daktør - noget som, sammen 

Verbal 
forsøpling 
(Forts. fra side 3) 

voksne nordmenn og deres fa
milie, pårørende og etterlcom
mere, som nå i 40 år har fått lide 
under følgene av den politiske 
hevnakt som har gått under nav
net «rettsoppgjøret» , selv om 
den aldri har hatt noen nær til
knytning til rett og rettferdighet, 
men mer med historieforfalsk
ning og 45 år gammelløgnpr0-
paganda. 

Førnevnte kommandørkap
tein Ytterhorn skal for all del 
ikke beskyldes for å være be
kymret fremdeles for hvordan 
det skal gå med den andre ver
denskrigen. Hans bekymring 
dreier seg om den urett de bal
tiske stater fremdeles lider un
der. På samme vis er også Folk 
og Land og de fleste av dets 
lesere bekymret for de uheldige 
følger av et 4O-år gammelt norsk 
justis-massemord, den juridiske 
storskandale som hele vårt nors
ke «establishment» tviholder på 
i prestisjens navn. 

Dessverre er det ikke noe som 
tyder på at Fremskrittspartiets 
ellers utmerlcede talsmenn på 
Stortinget har forstått og tar av
stand fra den store norske 
krigsforbrytelse slik de har for
stått og tar avstand fra de sov
jetiske overgrep. 

Også Fremskritt, i likhet med 
Folk og Land, mottar signerte 
og usignerte innlegg avisene og 
deres lesere ikke uten videre må 
belastes for. En side eller to i 
Fremskritt inneholder således 
«brev fra leserne». For om mu~ 
lig å gardere seg helt, skriver 
bladet her med sterkt uthevede 
typer: «Leserbrev og signerte 
artikler kan ikke automatisk taes 
til inntekt for redaksjonens eller 
FrPs synspunkter!» 

Nei, selvfølgelig ikke! Men 
skulle ikke en slik regel også 
gjelde leserbrev og signerte 
innlegg i Folk og Land? Selv har 
jeg i alle fall som leser ingen 

Av Wilhelm Keilhau d.y. 

med andre aktiviteter, kostet 
ham noen år i KZ -leir nr. l; 
Ilebu. Ironisk nok dømt efter 
den såkalte Landssvikanord
ningen av 1942 (1944), som 
min farfar på oppdrag av re
gjeringen Nygaardsvold utar
beidet i London under den 
selvsamme krig. 

I fall tidsskriftet blir blåst 
støv av, oppfordres eventuelle 

vanskelighet hatt med å overse, 
glemme og tie i hjel så sårlige 
leserinnlegg som Bakkens inn
legg med innlagt silkesnor (!). 
Så mye mer som vår tids største 
mangelvare er nytenkning i mer 
human/menneskevennlig ret
ning, med mer frihet for det en
kelte samfunnsmedlem. Nye 
forslag i denne retning blir lett 
forlcastet. 

Visse verdifulle bidrag i riktig 
retning fra ALP /FrP har fått 
mange av Folk og Lands lesere 
til å stemme FrP ved valgene - i 
stedet for å sitte hjemme. 

Vi ser da likevellUegl!tgodt 
at ALF/FrP alltid har vært et 
glorete lappe-teppe av sprikende 
meninger og oppfatninger, men 
selvfølgelig også med visse 
samlende fellestrekk. Vi ser og
så at partiet «utvikler» og for
andrer seg, det kommer nye per
soner med andre meninger enn 
de gamles frem i lederposisjon. 

Når sant skal sies, må det 
hevdes noe tilsvarende for de 
hundre tusen utstøtte nordmenn 
og deres etterfølgere og etter
kommere. Disse personers mer 
stabile fellestrekk er ikke - og 
har aldri vært - sympati for 
urett, vold og undertrykkelse, 
slik de vil ha det til, de som 
bruker de umulige samlenavn 
«fascisme» eller «kommuna
zisme» o.s.v .. 

Men den kampen for større 
individuell frihet som FrP påstår 
at de fører, bør etter vår mening 
aldri utvikle seg til å bli en kamp 
for frihet til å ta seg friheter på 
andres bekostning. Et nytt trekk 
i FrPs ansikt, sammenliknet 
med ALPs, er ellers den sterkt 
forenklede og overfladiske måte 
å tenke på og polemisere på. Det 
innebærer bl. a. at det festes løg
naktige merkelapper på andre 
personer. Skal FrPs ungdom
sorganisasjon og deres freske 
studentikose og ukontrollerte 
fraspark i hytt og vær bli enda 
mer utpreget i FrP, skal det nok 
vise seg resultater i form av vel
ger-frafall. VH. 

innehavere til å sende dette ve
derlagsfritt til «FOLK OG 
LAND»s redaksjon, for vide
resendelse til undertegnede. 

Vil samtidig sende/rette en 
takk til «Folk og Land», som 
var den eneste publikasjon der 
bragte en sandferdig og fin 
nekrolog over min Gudfar, 
Trygve Gran, i 1980. 

Wilhelm Keilhau d.y. 

OVER
BEFOLKNING 

Vi blir bekymret for et fiske
vann, hvor der fiskes for lite. 
Fisken blir underernært, liten. 
Her må det tynnes ut . . . 

Eller jegeren. Hør hvordan 
han taler bekymret straks han 
kan fremlegge tall for at det er et 
rikere år for hjort, elg, rein eller 
fugl. Det blir tale om at man 
må få nedlegge flere dyr, even
tuelt forlenge jakttiden. 
M~n __ I!år det..gieldes enne

skets tilværelse må ikke noe liv 
røres. Hvert eneste ett må be
vares lengst mulig. 

Ut fra vår kristendom skal vi 
motarbeide krig og sykdom. Ut 
fra barmhjertighet skyter vi en 
syk hest eller en hund. Et hå
pløst sykt menneske skal leve til 
det utånder, ofte under de ulide
ligste smerter. Medlidenhetsd
rap er fortsatt straffbart. 

Nu vil enhver overbefolk
ning, tross alt, ved naturens 
egen inngripen, til en viss grad 
regulere seg selv. Men det må 
være klinkende klart at det like
vel kan bli «for mye fisk på vår 
klode», d.v.s. for mange men
nesker, i relasjon til den næring 
jorden kan avgi. 

Vi ser jo stadig hvordan «fi
sken» (menneskene) blir mindre 
og mer verdiløse. 

Derfor vil det bare bli et tids
spørsmål når endelig menne
skerasen må settes under kont
roll, slik en gjør hvor det gjelder 
griseavl, heste- og hundeavl. 

Har Du forresten hørt histo
rien om diakonen og en brøst
feldig 90-åring på aldershjem
met? Denne siste klaget svært 
over smerter både her og der, 
inntil diakonen muntert slo ham 
på skulderen: 

- Ja, men kjære deg da, Ola, 
noe må du da få, ellers ble du jo 
gående her. 

K.OL. 
Numedal 
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SVENSK KOMMENTAR 
o 

TIL 40-ARS 
}"ESTLIGHETENE 

Fra Karlstad-avisen Nya 
Wermlands-Tidningen, (b) 
opplag 75 000 eks., sakses 
følgende «hyldning» til 
seiersmaktene, av utenriks
kronikøren Stefan Hjerten. 
(4.2.85.) 

40 år siden Jalta-møtet 
Sjelden har et politisk møte 

fått så store følger som Stalins, 

- Uten Jalta hadde den 
tredje verdenskrig begynt 
umiddelbart, sa Churchill se
nere. 

Og det viktigste for Chur
chill var å slå vakt om det bri
tiske imperium. Mot et løfte 
fra Stalin om ikke å undermi
nere dette -lot han Stalin byg
ge opp sitt imperium. 

Churchills og Roosevelts Roosevelt medgjørlig 
overlegninger i Jalta for 40 år Stalin og Churchill skrev 
siden: Der ble grunnen lagt til prosenttall om vest' s og øst' s 
dagens problemer: 0steuropas kommende innflytelse i de 
underkastelse under Sovjet, omstridte landene: Bulgaria 
Tysklands deling og FN's 90-10 betød at Sovjet overtok 
maktesløshet gjennom stor- landet. Jugoslavia 50--50 
maktenes vetorett. innebar at jugoslavene fikk et 

Lederne var selv skrøpelige. visst manøverrom mellom 
Roosevelt døde straks etter stormaktene. 
Jalta og ytterligere etpar må- Få eller ingen hensyn toks til 
neder senere ble Churchill av- befolkningens synspunkter. 
satt i de engelske valg. Med Polen ble gjenstand for 
seg til møtet hadde Stalin neste lange diskusjoner. Landets 
generasjons politiker som grenser ble flyttet noen titalls 
skulle gjennomføre beslut- mil vestover - slik at 0st-Po
ningene: Andrei Gromyko. len ble sovjetisk og den vestre 

Den akutte årsak til møtet delen omfattet Tysklands øst
var usikkerhet om Polen. områder. Flere millioner tys-
S v" iI:QPl},ef ~baQ.de....be-: -Ji;er~,~ drtlvet vestover';1It:a-
seiret tyskerne i hele landet og de nye pOIskeOmrlder'
innsatte sovjettro makthavere Churchill ba Stalin om å 
- mens vestsiden fortsatt fordrive tyskerne på en diskret 
anerkjente en eksilregejering i måte. Ikke av humane grunner 
London. Der fantes en mulig- - men fordi den britiske opi
het for konflikt mellom øst og nion kunne ta anstøt, forklarte 
vest. Men Roosevelt og Chur- han. 
chill desavuerte eksilregje
ringen og kapitulerte for Sta
lins krav. Polen ble en sovjet
isk satellit med vestens gode 
miner - på tross av at Storbri
tannia hadde utløst den annen 
verdenskrig for å beskytte Po
lens suverenitet . . . 

Løfte om frie valg 
På samme måte fikk Stalin 

frie hender i øvrige 0steuropa 
- mot et «leppenes løfte om 
frie valg». 

Beroligende besked 
Stalin trøstet Churchill: Det 

skulle sikkert stryke med yt
terligere etpar millioner tys
kere i østområdet, innen kri
gen var over. Så det blir ikke 
mange igjen i det nye Polen, sa 
Stalin. 

På samme følelsesløse og 
rystende måte løste Jalta en 
rekke andre europeiske og 
asiatiske spørsmål. Stalin fikk 
Bulgaria, Romania, Ungarn, 

(Forts. side 11) Etterpå har Roosevelt og 
Churchill blitt kritisert for at de 
overleverte 0steuropa til 
Sovjet uten den minste protest. S Å ENKELT 
- Idag konkurrerer lederne i 
Wachington, London, Paris og Herr redaktør 
Bonn om muntlig å fordømme Det er med begrepet terrori-
Jalta. Men avtalens resultat ster som med begrepet lidelse: 
finnes stadig - i form av de Vi ser det ut fra det personlig 
politiske forholdene i 0st- følelsesbetonte synspunkt. 
europa. Terrorister er dem som gjør 

Årsaken til at den gamle an- opprØr mot folk man sympati
tikommunisten Churchill gikk serer med. 
med på så sensasjonelle inn- Frihetskjempere er dem som 
rømmeiser til Stalin var kald går til kamp mot en regjering 
realpolitikk. eller et styre, eller et folk som er 

Militært kunne vestmaktene oss usympatisk. 
ikke stoppe den sovjetiske ar-I Så enkelt er det. 
meens marsj mot vest. Riktor Berge. 
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ROALD A. NIELSEN 

THE "SOLBRIS" ESCAPADE 

A true story about an amazing escape paeked with suspense and romanee •. 

Alle tiders mest eventyrlige flukthistorie , fortalt med vidd og bitende ironi. 
Hva skjedde med besetningen? - Aktualisert med nytt stoffhelt frem til 1984 . 
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Fridtjof Nansen OlD 
politikere og parlalDentarislDe 

«. • • Også i politikken er det 
legmannsskjønnet som sitter i 
høysetet. ,Hva er vel Norges 
Storting annet enn en utklekk
ningsanstalt for dilettanter og 
legmenn! Ja, det er ikke ment 
som noen grovhet mot Stor
tinget. Det kan ikke være an
derledes, det ligger i systemets 
natur. Men med all denne ditet
tantisme følger lettlivethet og 
mangel på ansvarsfølelse. . . 

. . . Dette legmannsskjønn er 
ikke bare farlig, det er også dyrt. 
Eksempler er Bergensbanen, 
hvor de opprinnelige lette skin
ner måtte ombyttes med tunge, 
hvaUTedningssaken,smalejern
banespor o.s.v. 

Og dette legmannsskjønn har 

AV KAARE HUSUM 

ført til slike parodier som at en 
apoteker og en fabrikkbestyrer 
sto i tinget og bestemte hvor en 
vitenskapsmann helst skulle bo, 
her eller i Bergen. De sakkyndi
ges uttalelser spilte ingen rolle. 
Eller til den slags meningsløs
heter som at det i spissen for 
våre største bankinstitutter settes 
politikere uten minste fagutdan
nelse. 

Men, sier man, dette er de
mokrati, og sådan skal det være. 
Demokratiet i sin nuværende 
form vil imidlertid neppe kunne 
bringe oss noe godt styre. Vår 
parlamentarisme er i virkelig
heten allerede en utlevd regje
ringsform. Det var mening i den 
så lenge det var to partier. Men 

nu, da enhver mulighet for en så 
enkel situasjon er opphørt, kan 
man heller ikke se noen mulig
het for å få en kraftig og ledende 
regjering. Et systemskifte må 
til, om ikke hele vårt offentlige 
liv skal forsumpes. . . 

. . . Og så en annen ting! Er 
det mening i at det skal avhenge 
av rene tilfeldigheter om de for
skjellige næringsgrener og sten
der skal få representanter inn i 
tinget. Landets viktigste livsin
teresser kan på det vis kanskje 
bli helt uten en brukbar tals
mann. Var det ikke rimelig at 
hver interesse hadde sin repre
sentant? Industrien, fiskeriet, 
åkerbruket, åndslivet eller 

(Forts. side JO) 
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SIDE 6 FOLK og LAND NR. 5 - 1985 

MYTER OM KRIG OG OVERFALL (5) 
Flere lesere har sendt redaksjonen honnør til signaturen 

SRK, for det arbeide han hittil har nedlagt i serien MYTER 
OM KRIG OG OVERFALL. Det er derfor beklagelig at 
serien ble skjemmet aven stygg feil i siste nummer, noe 
redaksjonen bærer ansvaret for. 

Ved et uhen ble en del av et avsnitt, omhandlende KAPI
TULASJON AV 10. JUNI, feilplassert. Avsnittet var 
hendtet fra bokverket NORGE I KRIG, bind 1, og skune 
egentlig vært gitt i faksimile i DETTE nummer. 

Lesere som samler på serieartikkelene, bes derfor rette 
opp feilen, ved å stryke mellomtitelen: KAPITULA
SJONEN AV 10. JUNI, og linjene under, frem til «CHUR
CIDLL 11.4. 1940». 

Da blir det mening i det hele. 
Og her kommer siste del av SRK's gjennomsyn av NOR

GE I KRIG, bind l. 
Vi håper på en fortsettelse i august, etter at SRK har 

nyttet sommerferien til å studere bind 2. 
GOD FERIE. Red. 

KAPITULASJONSA VTA
LEN AV 10. juni 1940. 

Undertegnet i Trondheim. 
Bokens utlegging om dette 

gjengis her i sin helhet, fordi den 
er meget avslørende og grunnlag 
for adskillige kommentarer. 
Som man vil se undrar Grimnes 
sine lesere følgende viktige 
opplysninger: 

Avtalens § 9 fastslår: «For 
dens fortolkning er den tyske 
tekst avgjørende.» 

Sjefen' for den tyske over
kommando i Norge, general von 
Falkenhorst, og oberstlØymant 
Buschenhagen, som underteg
net avtalen fra tysk side, har 
begge avgitt skriftlige erklæ
ringer som fastslår at kapitula
sjonen var total. 

Det blev samme dato inngått 
en delkapitulasjon for den nors
ke 6. divisjon ved Narvik. 

For avklaring av andre merk
verdigheter er det nødvendig å 
gjengi den første del av doku
mentets tekst på tysk og så i 
norsk oversettelse. 

Den lyder som følger på tysk: 
«Zwisehen dem deutschen 

Oberkommando in Norwegen 
vertreten durch Herrn 
Oberst im Generalstabe, Bu
sehenhagen, und dem norwegi
sehen Oberkommando, vertre
ten durch Herrn Oberstløytnant 
im Generalstabe, R. Roseher 
Nielsen, ist heute nachstehendes 

Abkommen 
gesehlossen worden: 

In Anbetracht der tapferen 
Haltung der norwegisehen 6. 
Division werden ihr fur die Nie
derlegung der Waffen nach
sthende ehrenvolle bedin
gungen gewtihrt: 

§ l 
Die gesamten norw. Streit

kriifte legen die Waffen nieder, 
und werden sie wiihrend der 
Dauer des gegenwiirtigen Krie
ges nicht wieder gegen das 
deutsehe Reich oder dessen 
Verbiindeten ergreifen.» 

1 norsk tekst har dette hittil 
vært oversatt som følger: 

«Mellom den tyske overkom
mando i Norge representert ved 
herr oberst i Generalstaben Bu
sehenhagen og den norske over
kommando representert ved herr 
oberstløytnant i generalstaben 
R. Roseher Nielsen, er det idag 
sluttet følgende 

Overenskomst: 
I betraktning av den norske 6. 

divisjons tapre holdning inn
rømmes den følgende ærefulle 
betingelser for nedlegging av 
våpnene: 

§ l 
Samtlige norske stridskrefter 

legger våpnene ned og vil så 
lenge den pågående krig varer 
ikke igjen gripe til våpen mot det 
tyske rike eller dets forbundne.» 

Om man først betrakter det 
såkalte Priiambel, innledningen 
med de ærefulle betingelser, så 
er det denne som har gitt våre 
«historikere» påskudd til å hev
de at overenskomsten bare gjel
der den norske 6. divisjon, og 
ikke samtlige norske stridskref
ter. 

Setningen står i åpenbar strid 
med teksten foran, overens
komsten er inngått mellom de to 
staters overkommandoer, og 
avtalens etterfølgende paragra
fer. Den 6. divisjon kan ikke 
alene stå som garantist for opp
fyllelse av disse bestemmelser. 
For en almindelig leser ringer 
det temmelig automatisk en 
klokke i øret som varsler at her 
er det noe som ikke stemmer. 
Anderledes stiller det seg vel for 
forskere på dette «historiske» 
område. 

Ser man først til den betydeli
ge mentalitetsforskjell mellom 
nordmenn og tyskere, vi tar 
hverken oss selv eller andre 
høytidelig, mens tyskerne i et 
hvert fall tar seg selv meget høy
tidelig, så er det klart at en avtale 
på dette nivå er ikledt et kansel
lisprog som vi må lete i diplo-

matiet for å fInne reminisenser 
av. 

Et Priiambel er en høitidlig 
innledning av et dokument på 
høyeste nivå, mellom regje
ringer o.l. 

Ut fra dette skulle følgende 
oversettelse nærme seg me
ningen med innledningen, men 
den er antagelig fremdeles mer 
preget av å være oversatt ord for 
ord enn efter ånden i setningen. 

«I betraktning av den norsk 6. 
divisjons tapre holdning, blir de 
nedenstående ærefulle betingel
ser for nedleggelse av våpnene 
meddelt den.» 1 bokverdenen 
ville man vel ha snakket om en 
dedikasjon. 

Det er den ærefulle side av 
saken som tilkjennes den 6. di
visjon. 

Går vi så over til § l så er den 
norske oversettelse utvilsomt 
riktig, men de «historiske» 
sprogakrobater har valgt å slå 
seg på en privat utgave som helt 
konkret er feilaktig. De over
setter «Die gesamten norw. 
Streitkriifte ... » med «De 
samlede norske stridskref
ter . . .». Herved mener de å 
fInne bekreftelse på at kapitula
sjonen bare omfatter de strid
skrefter som er samlet, som er 
nærværende, som fremdeles står 
i kamp. I en periode har man 
også forsøkt seg på fortolk
ninger som gikk på at det bare 
dreiet seg om landstridskrefte
ne, og således'ikke marine og 
flyvåpen. 

Ruge var imidlertid sjef for 
det norske forsvar i sin helhet. 

Det første krav man stiller til 
en avtale inndelt i paragrafer må 
vel være at den er entydig. Den 
norske tekst, om det overhode er 
brukbart norsk sprog, er minst 
tretydig, og således sikkert 
brukbar for historiske fortolk
ningskunstnere, men neppe som 
avtaletekst. «Historikerne» bør 
bestemme seg for hvad de vil 
mene. Velger de å stå fast på 
«De samlede norske stridskref
ter», i betydningen av de nær
værende, forhåndenværende 
e.l. så må de også kunne over
sette dette tilbake til tysk med 
«die gesamten». 

Grimnes har, antagelig ufor
varende, kommet til å avsløre 
hvorledes den feilaktige over
settelse er oppstått. 

«Gesamt» oversettes i entall 
med «den sanIlede» i flertall 
med «samtlige». I sin egen om
tale av kapitulasjonsdokumentet 
skriver han: 

«Ifølge det andre synet var 
kapitulasjonen total. 

Det var den samlede norske 
krigsmakt som nedla våpnene, 
og Norge som stat var ikke 

lenger krigførende.» 
Fremstillingen er helt korekt, 

også når det gjelder det sprogli
ge. Som det sees gir entallsfor
men «den samlede» uttrykk for 
det totale. Oversatt til tysk ville 
det hete: «Die gesamte norwegi
sche Streitkraft legt die Waffen 
nieder ... » 

Går vi så litt videre i Grimne
stekst så fmner vi følgende: 

«De som hevder at kapitula
sjonen var total, har særlig festet 
seg ved at den tyske teksten til 
kapitulasjonsavtalen inneholder 
en setning om at «de samlede 
(gesamten) norske stridskrefter 
nedlegger våpnene.» De som 
mener at kapitulasjonen var lo
kal, peker på at dette bare refe
rerer til 6. divisjon . . .» Den 
tyske tekst omtaler stridskrefter i 
flertall, «Die gesamten norw. 
Streitkriifte legen die Waffen 
nieder . . .», og dette må da 
selvfølgelig oversettes med den 
norske flertalsform og blir da: 

«Samtlige norske stridskref
ter nedlegger våpnene ... », 
altså en like total nedleggelse 
som den Grimnes ovenfor har 
fremstillet i entall. Forøvrig gjør 
Grimnes seg her skyldig i en 
makeløs grov fremstillingsfeil 
når han kan få seg til å skrive at 
«De som . hevder atkapitula~ 

sjonen var total - har - festet 
seg ved - en setning om at «de 
samlede (gesamten) norske 
stridskrefter . . . ». 

Det har man da faktisk aldri 
gjort. Det har konsekvent fra 
den side vært hevdet at «samt
lige (die gesamten) ... » osv. 

Den sprogakrobatikk som 
bedrives av forskere ved det hi
storiske fakultet lar de saktens 
stå for selv. Så langt skal vi nøye 
oss' med ovenstående karakteri
stikk av denne «forskning», 
men skulle denne bok komme i 
nytt opplag med den samme 
fremstilling, må det være fullt 
belegg for å snakke om bevisst 
forfalskning. 

SLUTTORD: 
Grimnes' fremstilling av de 

faktiske begivenheter stemmer 
forbløffende godt med innholdet 
i det tyske memorandwn som 
blev overlevert Norge da angre
pet startet, likeledes med det 
«OPROP! Til de norske soldater 
og det norske folk!» som tysker
ne lot klistre opp på veggene på 
de steder de efterhvert erobret. 

Men denne klare historief
remstilling forkludres hele veien 
aven målbevisst fundamente
ringsvirksomhet for den sokkel 
han vil reise for sine nye «hel
ter», nenilig regjeringen Ny
gårdsvold. Systematisk fremhe-

ves hvad han anser som dens 
fortrinn, samtidig som «han 
undskylderden, taler vel om den 
og tar alt i beste mening», slik 
det anbefales i Luthers lille ka
tekismus, når det gjelder dens 
feiltrinn. 

Historikere klager vanligvis 
over de plager de har med å fIn
ne frem til kildene. Den milde 
dom som rammet Regjeringen 
Nygårdsvold blev felt av dens 
samtid og av dens likesinnede. 

Det må dermed oppfattes som 
en selsom form for arkeologi når 
en historiker 45 år efterpå opp
nevner seg selv til rehabilitator 
og strever med å stable sine 
vaklevorne helter opp på sokle
ne. De blir vel ikke mindre fordi 
om de gråt ut på hverandres 
sengekanter eller hadde noen 
kvinneeventyr . 

Men de rev ned landets for
svar, de undergravet forsvars
viljen i folket, deres falkspill 
med nøytraliteten styrte Norge 
inn i krigen, og isteden for å ta 
konsekvensen av sin politikk 
mobiliserte de landets ungdom 
til sitt forsvar. Denne ungdom 
skulle sette livet på spill i kamp 
mot verdens sterkeste militær
makt, uten våpen, uten forsy
ninger og uten trening. Det er 
nok 'ikke gJemt:'4'5"!r'eftert<i1---$' 
gen fInner· man slike hilsener 
rundt i landets aviser: «En re
gjering utgått av Arbeiderpartiet 
sendte norsk ungdom i 1940 i 
felten med meget mangelfull 
trening - for å si det mildt - og 
med elendig utstyr og våpen.» 
Aftenposten 23.1.85. Dette er 
ingen innsender med NS-fortid. 

Stortingsmann Sven Nielsen 
(H) interpellerte i Stortinget 
10.3. 1939 om forsvaret. Han 
redegjorde for nøytralitetsver
nets miserable situasjon i detalj 
og spurte hvad regjeringen aktet 
å gjøre. 

Nygårdsvold tok interpella
sjonen meget unådig opp. Han 
hadde tidligere sagt at han ikke 
ville være med på nye bevilg
ninger til forsvaret og nu fortsat
te han: «Tror nogen her i salen 
at jeg kommer til å gi noget an
net svar -, om de så holder disse 
debattene hver annen uke utover 
hele våren og sommeren?» 

Han nektet å åpne «porten 
noget mer», helst ville han slå 
den igjen og «ta nøkkelen ut og
så». 

Den 3. mai var Nielsen fram
på igjen og sa om hæren: 

«. . . kommer våre avde
linger til å stå likeoverfor en 
moderne utstyrt fIende, med den 
utrustning vi har idag, da blir det 
i mange tilfeller våre soldaters 
lodd enten å la seg meie ned eller 

(Forts. side 7) 
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NR. 5 - 1985 

Myter om krig og 
(Forts. fra side 6) 

ta flukten. - Å sende vår verne
pliktige ungdom i kamp uten 
tilstrekkelig øvelse, uten for
svarlig utstyr, det er intet mindre 
enn en forbrytelse. og ansvaret 
faller på dem som har sittet og 
idag sitter i Norges Storting.» 

Den samme Nielsen tråtte inn 
i regjeringen den 9. april og blev 
vel denned medskyldig i de 
kriminelle handlinger? 

Siden helteglorien vel forut
setter visse moralske dimen
sjoner bør det kanhende også 
erindres at et par av heltene til 
Grimnes under rettsviket, i en 
sak med dødsstraff som utgang, 
avga beediget forklaring og er
klærte at de ikke hadde sett den 
kapitulasjonsavtale som foran er 
omtalt. 

Den blev senere funnet med 
deres påtegning. 

«Overfallet» er «historisk» i 
mange henseender. 
l, Det er en sammenfatning av 

de faktiske begivenheter med 
relativt liten arvelig belast
ning fra den psykologiske 
krigføring. 

2. Det er ikke uten en del tvil
somme historier. 

3. Det er historisk i betydningen 
foreldet fordi det utelater en 
del vesentlige sider av histo
rien hvor man idag «vet be
dre». 

4. Det er historisk i den forstand 
at det er historien slik den ser 
ut idag, og denned vil bli 

Et sorgens ... 
(Forts. fra side 8) 

både når det gjaldt marinen og 
handelsflåten. 

I stedet for å forsøke å unn
skylde den mangel på hand
lekraft som ble utvist av dere 
ansvarlige, burde De heller be 
disse årsklasser om unnskyld
ning. 2 av disse årsklasser var 
iflg. reglene fra den gang, ikke 
engang myndige, meg selv 
iberegnet. 

Sannheten er at hadde vi 
bare fått noen få timer mere til 
å gjøre alt klart, da hadde de 
tyske krigsskip møtt miner, 
selv om det var mørkt, men i 
Oslo satt det noen som ville 
«vente å sjå». 

Som en avslutning på denne 

grunnlag for forskning i en 
historiefremstiling som er 
befengt med eftervirk
ningene av seierherrens opp
gjør med sine fiender. Ikke 
bare er hevnmotivet domi
nerende, men like meget 
seierherrens behov for å 
bortlede oppmerksomheten 
fra egne feiltrinn og lempe 
ansvaret over på taperne. 

Grimnes er omhyggelig med 
å påpeke at rettsvikets ofre har 
denne forfølgelse som motiv for 
sin stillingtagen til begivenhete
ne. Det skal ingen benekte. De 
utgjør imidkertid ingen makt
gruppe som kan påvirke frem
stillingen. De kan bare si sin 
mening. 

Mot dem står offiserer som i 
misforstått lojalitet fortier sann
heten og skal ta den med seg i 
graven. 

Jurister som sviktet rettfer
digheten. 

«Historikere» som gjør pro
paganda til «historie» og tilpas
set «historien» til rettsvikets be
hov. 

Alle er de gisler av sin fortid. 
Om det finnes noen lærdom å 

trekke av historien er det 
kanskje følgende: Seirens fruk
ter er beruselse. 

Nederlag tvinger til eftertan
ke. 

Hvor bør man søke sannhe
ten? 

epistel og som en påminnelse 
og hilsen til Dem gjengir jeg et 
lite dikt av Louis Kvalstad, det 
står i boken Marinen i Kamp. 

"Hver gang en veldig bølge 
brister over havdyp, 

strøs blomster over tusen 
norske sjømenns gravdyp 

da hilser havet dem med hvite 
æreskranser 

fordi de falt i frihetskamp på 
havets skanser. 

Nå gløder deres blod som gull i 
morgenrøden 

vi hyller heltene i dåden og i 
døden! 

Vi takker demfra Norge, 
takker dem fra Verden, 

bekrans dem der de sover
hav på følgeferden .» 

Olav Kopsland 

Støtt våre annonsører 
- de støtter OSS! 

FOLK og LAND SIDE 7 

FAKSIMILE av: «NORGE I KRIG» bind 1. 

Da angiveriet 
ble satt i system 

Den såkalte «landsfader», Einar Gerhardsen, satte angi
versystemet i full virksomhet straks seieren var vunnet. Til 
samtlige etater innen Oslo kommune sendte han et skriv, 
der det ble anmodet om opplysninger om NS-medlemmer og 
andre som under okkupasjonen hadde vist «en lite verdig 
holdning». 

Han ønsket spesielt opplysninger om følgende forhold: 

1. Medlemmer av N.S. En 
gir opplysninger om disse som 
kan ha interesse. 

2. De som i okkupasjonsti
den har meldt seg ut av N.S. 
Hvis mulig angis tidspunkt, 
eventuelt motivene for deres 
utmelding. 

3. De som ikke ved sitt svar 
avviste lojalitetserklæringen 
av 16. desember 1940. 

4. De som har brutt parole 
ved å søke blokerte stillinger, 
har latt seg beordre til sådanne, 
søkt lønnsopprykning eller har 
møtt frem til N.S.-propagan
da-møter. De som har medvir
ket til handlinger av denne ar
ten, ansees som blokadebryte-

re. En regner med at parolen 
som «Blokade av offentlig tje
neste» skulle være alminnelig 
kjent for kommunale funksjo
nærer fra l. mars 1943, for 
andre utenom kommunen fra 
l. juni 1943. Paroler som er 
gitt av anerkjente motstands
grupper før 1. februar 1943 
berøres ikke av disse tids
punkter. For den som har søkt 
stillinger etter funksjonærer 
som er arrestert, avskjediget 
av politiske grunner eller som 
har latt seg beordre over i slike 
stillinger, regnes tidspunktet 
fra N.S. overtagelse av kom
munestyrenes funksjoner. 

5. De som har brutt andre 

paroler gitt av H.L. eller av 
noen av dens grupper. 

6. De som frivillig har 
samarbeidet med NS eller tys
kerne, påtatt seg oppdrag for 
disse, nydt fordeler, ytet 
medlemmer av NS og tys
kerne gunstbevisninger, f. eks. 
ved presanger og blomster, 
skaffet varer o.s.v. Herunder 
medtas også de som har hatt 
privat samkvem med tyskerne 
og medlemmer av NS 

7. De som av frykt har veg
ret seg for, eventuelt nektet å 
støtte pengeinnsamlinger eller 
andre hjelpeaksjoner. For den 
som har betalt bidrag til en 
hjelpekasse, men senere slut
tet, angis motivene for opp
høret. 

For å supplere det materiale 
som er samlet inn og for så 
hurtig og så effektivt som mu
lig å kunne foreta en fullsten-· 
dig opprydning, har hjem
mefrontens kommunegruppe 
pålagt en del folk det byrde
fulle og ubehagelige arbeid å 
innhente supplerende opplys
ninger om forhold som er om-

(Forts. side 9) 
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SIDE 8 FOLK og LAND 

Overalt kjempet norske frivillige 
«BRÆNDPUNKT BERLIN» heter en bok som den dans

ke avisen «POLITIKEN » sendte ut for en tid tilbake. 
Vi gjengir noen korte dagboksblader , som forteller om de 

siste dager i Berlin, der også norske frivillige var med i de 
blodige sluttslag mot de sovjetiske styrker. 

MANDAG 23. APRIL 1945: nodden holder Spittelmarkt 
dndenfor 6 panzer-korps med andre dansker og nord

opstod der også vansklighe- mænd. l nærkamp med 
der. SS-regiment «Danmark», håndgranater og lette ma
SS-regiment «Norge», det skingeværer lykkeds det at slå 
franske frivillige stormregi- russerne tilbake til Hede
ment «Charlemagne» og en mannstrasse, fem gader fra 
lille gruppe lettere forsøgte at Rigskancelliet» . 
bryde seg ud og tilslutte sig 
SS-Obergruppenfuhrer Stei- TIRSDAG 1. MAI 1945: 
ner, der var ved at samle trop
per af alle arter. Men det lyk
kedes ikke». 

S0NDAG 29. APRIL 1945: 
«Russerne var blevet stand

set 700 meter fra Rigskancel
liet. Atter var det udlæn
dingene der havde standset 
dem. 

«0st for Tiergarten, i Ber
lins gamle, centrale bydel ved 
rådhuset og Spree, var 
kampgrupper fra SS-regiment 
«Norge» gået i stilling. Der 
kæmpedes om gaderne Insel
strasse, Wallstrasse og pladsen 
Spittelmarkt, - og det lykke
des «Norge» at stabilisere 
fronten. Riksdagen var faldt, 
men der kæmpedes stadig». 

forsøgte at nærme sig Wall
strasse. Nordmændene holder 
al russisk fremrykning i skak. 
Russerne trækker sig tilbage, 
og åbner i stedet et artilleri
bombardement af nordmæn
denes stillinger. De forlader 
førstesalen og trækker ned i 
luftbeskyttelsesrummene. Men 
heller ikke der er de sikre. Det 
lykkes en russisk avdeling med 
flammekastere at snige sig hen 
mod kældrene. Flammestråler 
med brændende benzin brøler 
ind i luftbeskyttelsesrumme
ne. 

De fleste undslipper gen
nem murgennembrydninger til 
kældrene i andre huse. En af 
deres underofficerer, Untersc
harfiihrer Danner, skaffer 
mad, så nordmændene kan 
slappe af et øjeblik i nabohu
sene. Men pludselig er russer
ne over dem igen og nord
mændene smider køkkengrej, 
mad og cigaretter fra sig og 
rykker kæmpende tilbage til 

I Wilhelmstrasse ledet de 
franske, Hauptsturmfuhrer 
Fenet og underofficerene 
Vaulot og Apollot, forsvaret 
mot de fremrykkende russere, 
sammen med deres mænd. De 
får støtte af restene af Franco
Spaniens såkaldte «Blå Divi
sjon», et indskrumpet kom
pagni spaniere under ledelse af 
Hauptsturmfuhrer Roca. Når 
de engagerer sig med russerne, 
råber de henholdsvis «Leve 
Frankrige» og «Leve Spa
nien», som om de kæmpede 
for deres lande og ikke for re
sterne af det tyske rige i de få 
gader, der var tilbage. I para
lell-gaden Friedrichsstrasse 
(den sydlige del) rykkede 
danske og norske Waffen SS 
styrker frem under ledelse af 
Obersturmfuhrer Illum. Den 
tyske Hauptsturmfiihrer Ter-

«Forfatteren Dmitry Shcheg- Kleinen Kurstrasse. På intet 
lover på vej i en jeep mod tidspunkt er russere og nord
Rigsdagen. En berlinsk kvin- mænd længere end 10 meter 
de, hvid af kalkstøv , standser fra hinanden. Men angrebet 
dem: - Der er nacister derover. tager af i styrke, og det lykkes 
Og det var der. nordmændene at holde de nye 

Kampgrupper fra SS-regi- stillinger indtil defårordre om 
ment «Norge» havde indrettet at deltage i det store ud
forsvarsstillinger på 1. sal i brudssforsøg fra Berlins by-
Weinitschke-bygningen på midte». 
hjørnet af Wallstrasse. Rus-
siske soldater og underoffice- ONSDAG 2. MAI 1945: 
rer vinker Shcheglov væk - her 
er kampzonen, det er umuligt 
at komme igjennem og 
Shcheglov må vende om. Den 
dag kommer han ikke til at se 
Rigsdagsbygningen. Det var 
bare et under, at nordnændene 
ikke dræbte ham. For næsten 
samtidigt sprængtes to rus
siske T 34-kampvogne, der 

Her nevnes for siste gang de 
norske frontkjempere: 

«Resterne af Tiger-afdeling 
503 spredtes også. En flok på 
50 mand fra SS-regimenterne 
«Danmark» og «Norge» fulgte 
et stormskyts, der vendte om 
og kørte langs Schiftbauer
damm i retning mod Lehrter 
Bahnhof. De kom ikke langt. 

NR. 5 - 1985 

Et sorgens kapittel 
Et innlegg i «Agderposten», Arendal, der tidligere stats

råd Nils Hjelmtveit forsvarte Nygaardsvold-regjeringelJs 
holdning i 1940, har fått folk i Aust Agder til å «tenne». 

Vi tar med noen av de svar (sterkt forkortet) som kom til 
redaksjonen: 

Et spørsmål til tidligere stats
råd Nils Hjelmtveit. 

De skriver i et av Deres 
innlegg i Agderposten an
gående mineleggingen i 1940, 
at det ble for mørkt å legge ut 
minene. Jeg spør Dem derfor, 
beror dette på uvitenhet, eller 
er det et nytt forsøk på å tå
kelegge det som hendte den 
gang, og derved føre de yngre 
generasjoner bak lyset? 

Miner kan legges ut i mørke: 
Dette ble gjort utallige ganger 
under siste krig, det bør De ha 
kjennskap til. 

Jeg ble innkalt til tjeneste i 
marinen 1. februar 1940, og 
ble utdannet til signalmatros. 
Utdannelsen besto bl.a. i skyt
ning med «Kragen», men med 
redusert ladning, regjeringen 
hadde ikke råd til full ladning , 
samt kanonøvelse med ytre 
kanongevær. Med en slik fan
tastisk militærutdannelse 
skulle vi møte dengang ver-

dens sterkeste militærmakt bå
de hva utstyr og utdannelse 
angår. Jeg ble mønstret på Mi
neutlegger LAUGEN som 
sammen med Mineutleggerne 
Glommen, Nor og Vidar had
de som oppgave å minelegge 
Oslo-fjordens innløp. 

Disse båtene var aven slik 
alder og med en bestykning 
som kunne få hvem som helst 
til å le. 

8. april 1940 sent på etter
middagen fIkk vi ordre til å gå 
ut til minehavnen på Bolærne 
festning for å laste inn miner 
og deretter stenge fjorden, 
men det var allerede for sent. 
Ingen mannskaper ville ha 
vært i stand til å laste inn mi
nene og deretter armere dem 
på så kort tid. Kaptein Wel
ding Olsen falt på sin post om
bord i «Pol Ill» kl. 23.15. «Pol 
Ill» var en hvalbåt som var rek
virert tiloppsynskip. 

Det var ikke mørket men re
-----------, gjeringens mangel på hand

lekraft sotn forårsaket at Oslo
fjorden ikke ble stengt. Det var 
jo i de kretser endel som hadde 
sin bakgrunn i organisasjonen 
«Det brukne gevær», og da så. 

Ved Albrechtstrasse - ble 
storm skytset ramt og eksplo
derte». 

De sovjetiske styrker måtte 
holdes lengst mulig vekk fra 
Norges grenser. 

Inntil de aller siste dager før 
kapitulasjonen fant vi derfor 
kjempende nordmenn, som til
slutt ga sitt liv i kampen for et 
fritt Norge. 

Nærmere 8000 frivillige, 
norske gutter sloss mot bolsje
vismen. Takket være dem ble 
vi ikke noe SOVJET-NORGE. 

Nei, herr Hjelmtveit, sann
heten er at da våre dengang 
øverste myndigheter hadde 
spilt mer eller mindre fallitt, så 
overlot de til 19 til 25 åringene 
i første rekke å ta den videre 
belastning. 

De første timene rundt 9. 
april kostet ca. 300 mannska
per livet, senere steg jo tallene 

(Forts. side 7) 

MÅNEDENS 
,PERNILLE Jeg håper fortsatt 

Førtiårsminnene, som ikke 
minst «Dagbladet» har vært 
opptatt av, har vært sjokkerende 
lesning. 10. april refererer avi
sen: «NS -lensmannen Jørgen 
Røring fra Eidanger ble skutt 
lørdag formiddag i nærheten av 
Porsgrunn på vei til sitt kontor. 
Han ble 38 år gammel. Stem
men fra London, redaktør To
ralv 0ksnevad var som vanlig 
fast og klar da han leste nyhete
ne til Norge i BBC tirsdag den 
10. april 1945 klokka halv sju. 
Den knappe meldingen om at 
lensmann Røring var likvidert 
av Hjemmefronten . . .» 
Lenger ut i oppsettet, som er 

signert Hans Fredrik Dahl, og 
det dreier seg fortsatt om nyhe
ter fra London, refereres videre: 
«Kontoret ledes nå av Vesla 
Knutson Fiane, enke etter den 
kjente NS-mannen Knut Knut
son Fiane, som ble skutt for en 
tid siden, la Kiran lakonisk til.» 

Var det slik det foregikk. Var 
det ikke «likvideringer» som var 
betegnelsen for disse mordene? 
Og det må jo ha vært masser av 
dem siden BBC den 10.4. 1945 
refererer to. Har aldri disse dra
pene vært gjenstand for rettslig 
undersøkelse etter krigen, eller 
er «likvideringer» en form for 
mord som ikke rammes av 

straffeloven? 
Jeg har lest en bok aven Senje 

-jeg har lånt den bort, så jeg kan 
ikke gjengi hans fulle navn - om 
en som under krigen hadde 
angivelig foretatt det som be
tegnes som «skjerpet forhør. 
«Han ble dømt til døden, og 
skutt. «Henrettet» kalles det 
visst, når det er staten som tar 
liv. 

I England har det vært røre 
fordi en av dem som er i slekt 
med kongehuset er gift med 
datter aven tysk SS-offiser. Jeg 
er selv datter aven landssviker, 
og jeg skal passe meg vel for å 
inngå et nytt ekteskap, for hvil-

ke konsekvenser kunne ikke det 
føre til for den eventuelle ekte
mann! 

Reagan må ikke besøke en 
kirkegård, der også falne SS
soldater ligger begravet. 

Hva er det som fortsatt fore
går 40 år etter at den andre ver
denskrigen sluttet? Kan døde 
SS-mann stå fram fra gravene 
og forkynne den forferdelse de 
angivelig har stått for? 

Var det ikke i 1834, 19 år 
etter WaterIoo, at Napoleons ki
ste ble hentet fra St. Helena og 
satt i InvaIidedomen i Paris? Så 
vidt jeg vet ble han heller ikke 
«henrettet» av dem som beseiret 

han. Hvor mange år varte det før 
Quislings aske ble frigitt - for 
han måtte jo skytes, han var jo 
verre en ti Napoleoner - slik at 
den kunne settes ned på kirke
gården i Fyrresdal? 

Er skylden til de som stakk 
av, og som satte igang «retts- og 
landssvikoppgjøret» så stor, at 
vanviddet må fortsette i nye ti 
o ? ar. 

Det jeg refererer i de første 
linjene av det jeg skriver her kan 
indikere det, men jeg håper fort
satt. 

Pernille 

--- ---- - -~-----~~- - ---- ---------- ----~-- -
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Hva ventet vi . .~ . 
(Forts. fra side 1) 

om en framtid for Norge-, og 
Norden-, syntes nå bare å kunne 
knytte seg til Tyskland og dets 
allierte i Europa. Det var vans
kelig å tenke seg noe annet enn 
at Norden, etter et nederlag for 
aksemaktene, måtte bli hærsatt 
av sovjettropper. Med slike ut
sikter kunne ikke tanken på 
«morgendagen» bli noe annet 
enn tanken på en kamp til dø
den. 

Likevel åpnet det seg ei dør til 
livet! Sovjet kjente seg ikke 
sterk nok, ventelig p.g.a. blod
tapet, til. straks å bolsjevisere 
Norden. I stedet satte de sin lit til 
kommende «kriser» og tallrike 
«nyttige idioter» i de kapitalis
tiske land -, men regnet ikke 
med at folket i kommunistiske 
land kunne gjøre opprør, og at 
det i slike land kunne· framstå 
nasjonale sosialister som f. eks. 

. Lech Walesa. Så langt så sjøl
sagt ikke vi heller for 40 år si
den. Det som var uventet, og 
gledelig for oss alle, var at døra 
kom på gløtt for en midlertidig 
britisk okkupasjon, og at vår 
konge og vårt ekseil-riksstyre 
dermed kunde smette inn i ly av 
de britiske bajonettene. 

Hva tenkte vi så -, hva slags 
«oppgjør» regnet vi med under 
denne nye og uforutsette til
stand? Noen takk for uegennyt
tig arbeidsinnsats gjennom 5 
krevende år regnet vel få av 
oss med, heller ikke for tapper 
frontinnsats ved Nordens øst
grense. Utakk er nå en gang 
verdens lønn. Ventelig fryktet vi 
alle for at det ville komme noen 
lovløse dager. Fem års dema
gogisk propaganda måtte I jo 
sette sine spor i sinnene, og vi 
var fullt klar over at en hel del av 
våre landsmenn hadde slukt kr
igspropagandaen fra London 

Malurt i ... 
(Forts. fra side I) 

var enig i dødsmåten. Den fikk 
det travelt etter Tysklands be
tingelsesløse kapitulasjon den 9. 
mai 1945, som vi nå har feiret, 
også. 

Golo Mann - Thomas Manns 
sØnn, som under krigen var i 
BBC, - skriver i en lang artikkel 
i «Die Zeit» den 15.2. i år under 
tittelen «8. mai, en sprikende 
minnedag» , etter å ha sett krigen 
i historisk perspektiv, bl.a. føl
gende: 

«. . . Alt dette endrer ikke det 
faktum at fordrivelsen (fra øst
områdene) var en forbrytelse 

helt rå. Det var derfor ikke 
usannsynlig at en eller annen 
tosk av denne kategori kunne gå 
løs på nasjonalsinnede nord
menn med våpen. Sjøl ville jeg 
ikke blitt det spor forundret om 
jeg plutselig hadde fått en kniv i 
ryggen. Jeg ville sett på det som 
en tragisk, men forståelig reak
sjon etter alt det som jøssinger 
og engelskmenn hadde løyet om 
oss. Og dersom jeg hadde over
levd et slikt overfall, trur jeg ik
ke jeg skulle hatt særlig vanske
lig for å forlike meg med over
fallsmannen etterpå. 

Så skjedde ingen ting av det
te. I stedet skjedde det som vel 
ingen i sine villeste feberdrøm
mer kunne tenkt seg: At vår nye 
styresmenn, disse som nå skulle 
angi retningen og overta ansva
ret for utviklinga i landet vårt, de 
satte uten videre landssviker
stemplet på alle oss som hadde 
sett det som vår plikt og vår 
oppgave å berge våre lands
menn mest mulig uskadd gjen
nom den okkupasjonsperioden 
som kompaniet Hambro-Ny
gårdsvold helt unødvendig had
de påført landet. M.a.O.: De 
kriminaliserte en hel folkegrup
pe, og satte merkelappen lands
sviker på alle medlemmer av 
denne gruppen. Det reknet vi 
ikke med, så nederdrektig en 
handling kunne vi ikke tenke 
noen ansvarlig myndighet til. 
Det var en handling som hver
ken kan glemmes eller tilgis. De 
fikk oss dømt, ene og alene på 
grunnlag av løgn og historie
forfalskning. Hva ennå verre er: 
De lyver på oss fremdeles, 40 år 
etter. Og, det aller verste, en hel 
del av våre landsmenn trur ennå 
på de glattslepne offisielle løg-
ner. 

Trygve Engen. 

mot menneskeligheten. På pa
piret så det så tint ut, alt skulle 
foregå «reglementert og hu
mant» , men virkeligheten var en 
annen. Bortimot to millioner 
mennesker (og det dreiet seg om 
tyskere) mistet på en eller annen 
måte livet når man regner med 
dem fra Bøhmen. Slik kan aldri 
glemmes, like lite som mordet 
på jødene ... » 

I neste nummer lar en vite hva 
som skjedde med mange av dem 
som var på flukt. 

Tyve millioner ble fordrevet. 
Vi minnes og vi minnes våre 

lidelser og heltegjerninger, som 
om det skulle være noe ene
stående i verdenshistorien. Det 
er ikke til å tro hvor små vi er. 

l.S. 

FOLK OG LAND 

John Sand svarer 
(Forts. fra side I) 

av herr Hambros erklæring, at 
når regjeringen har sin fullmakt i 
henhold til Grunnloven, var det 
intet grunnlag for å vedta en ny 
fullmakt. Dermed avsluttedes 
debatten om dette spørsmål. Og 
noen votering ble ikke foretatt. " 
(Min uth.) 

Professor Castberg kommer 
også i sin erindringsbok «Min
ner>, flere steder inn på at det 
aldri har eksistert noen <<Elve
rumsfullmakt,>, men kun et for
slag som det ikke ble votert 
over. Side 96 i «Minner,> skriver 
Castberg bl.a.: «Fylkesmann 
Utheim hevdet bestemt forleden 
at noen <<Elverumsfullmakt» ik
ke forelå.,> Og på samme side 
fortsetter Castberg: «Under en 
samtale med Arne Ordning den 
16. bekreftet han at det ikke var 
vedtatt noen «Elverumsfull
makt». Ifølge professor Cast
berg tok endog forslagstilleren, 
Hambro, avstand fra den opp
fatning at hans fullmaktsforslag 
fikk noen som helst betydning. 
Castberg forteller nemlig på side 
III i «Minner»: «Han (Ham
bro) vil ikke være med på at den 
fullmakt han foreslo var et ut
slag av konstitusjonell nødrett 
og ga regjeringen myndighet ut
over de vanlige myndighetsg
renser . >, En annen fremtredende 
person, odelstingspresident i 
1940, Neri Valen, som deltok 
under Elverumsmøtet, kommer 
i en artikkel i avisen «Varden» 
9/12 1947 inn på «Elverums
fullmakten>,: «Eg hugsar vel at 
politikarane var på det reine med 
at det ikkje vart votert over full
makt i Elverum og at fullmakta 
heller ikkje var i konstitusjonelle 
former. >, Samme oppfatning gir 
cand. jur. Evind Hjelle uttrykk 
for i Dagbladets kron. 8/4 1960: 
«Det var ikke mulig for Stor
tinget gjennom et simpelt vedtak 
å skaffe regjeringen en konstitu
sjonell fullmakt den ikke hadde. 
Denne enkle statsrettslige sann
het kan ikke tåkelegges selv om 
det henvises til de mest patos
fyllte grunnlovsparagrafer. >, 

Det bør også nevnes at vårt 
århundres kanskje fremste rett
slærde, professor Jon Skeie, 
vurderte det som skjedde under 
Elverumsmøtet 9. april. I et 
skrift «Landsvik» som dr. Skeie 
i 1945 ga ut på Olav Norlis for
lag kommer han side 20-28 inn 
på det ordskifte som fulgte etter 
Hambros fullmaktsforslag. 
Professoren tok avstand fra at 
det ble gitt Nygaardsvoldregje
ringen noen ekstraordinær full
makt, og hans konklusjon lød: 
«Med hensyn til lovgivning 
hadde ordskiftet ingen rettslig 
betydning.» 

Nå vil kanskje enkelte lesere 
spørre: Men hvordan kunne hi
storien om <<Elverumsfullmak
ten» oppstå? Svaret er dette: Da 
stortingets presidentskap som
meren 1940 overtok riksråds
forhandlingene befant det seg i 
en ytterst betrengt forhandlings
posisjon. Det alt annet over
skyggende problem var å sikre 
kongehuset, og man befant seg i 
nød for forslag som tyskerne 
kunne antas å tillegge vekt i mo
dererende retnIng i spørsmål
et om Tronen. Problemet ble 
drøftet i en rekke sammen
komster, på et møte den 17. juni 
hvor foruten presidentskapet, 
administrasjonsrådets med
lemmer og andre politisk frem
skutte personer deltok. På møtet 
ble man enig om et «tilbud» til 
tyskerne om at «den fullmakt 
som ble gitt regjeringen Ny
gaardsvold på møtet 9. april til å 
gjøre alt som var påkrevd for 
landet, blir erklært uvirksom fra 
den dag da regjeringen sammen 
med Kongen forlot landet. » 
Odelstingspresident V alen be
grunnet tilleggstilbudet slik: 
«Med vilje gjorde ein overfor 
tyskarane eit nummer av spørs
målet for ved å godkjenna at 
fullmakta fall burt, å vinne fø
remunar i kongespØrsmålet. » 

I den første tid etter at Ny
gaardsvoldregjeringen var 
kommet til London ble ingen 
ting nevnt om noen «Elve
rumsfullmakt» Heller ikke i et 
opptrykk av Lovtidende som 
Londonregjeringen lot utgi fm
nes noen gjengivelse av full
makten. Men da regjeringen 
fikk underretninger hjemmefra 
om tilleggstilbudet til tyskerne 
under riksrådsforhandlingene 
oppstod rØre i regjeringskonto
rene.. Den alltid geskjeftige 
profossor Keilhau tok kontakt 
med justisminister Terje Wold 
som raskt luktet hvor nyttig 
«fullmakten» kunne anvendes 
for å stive opp regjeringens an
seelse. Keilhau ble derfor gitt i 
oppdrag å konsipere en formu
lering som så ble kunngjort som 
grunnlag for regjeringsvirk
somheten i eksil. Jfr. her dr. 
Castbergs anførsler i «Minner» 
s. 96 om at det referat som ble 
satt opp i London «ble foretatt 
rettelser i det opprinnelige.» En 
ikke-akademiker ville kanskje 
ha brukt et annet ord for dette «å 
rette noe i det opprinnelige». I 
den før nevnte artikkel av Neri 
Valen skriver han også: «Når 
mange, til og med av stortings
menn, etter krigen kan vera i tvil 
om kva Stortingsmøtet i Elve
rum vedtok, er det eit resultat av 

SIDE 9 

~en norske propaganda i krigens 
ar,» 

Odelstingspresident Valens 
artikkel inneholder ellers mange 
opplysninger som det ikke blir 
plass til i dette inserat. Jeg vil 
derfor anbefale historieinteres
serte å skaffe seg Valen' s 
«Marknader» som er inntatt i 
<<Varden» 8. og 9.12 1947. 

lohn Sarul. 

Da angiveriet ... 
(Forts .. fra side 7) 

handlet i det foran gjengitte 
direktiv. 

Ordføreren henstiller til alle 
fagsjefer og andre kommunale 
lønnsmottagere at de etter be
ste evne bistår dem som er 
oppnevnt i deres arbeid. Det 
som en ønsker lønntagernes 
bistand til å skaffe til veie, er 
faktiske opplysninger om 
konkrete ting, bygget på 
uomstøtelige kjensgjerninger. 
Jeg vil understreke at oppryd
ningen vil finne sted i fullt rett
slige former, og at enhver vil 
få sin sak samvittighetsfullt 
gransket. 

For å forebygge misfor
ståelse gjør jeg oppmerksom 
på at enhver etatsjef og funk
sjonær (arbeider) forøvrig et
ter loven er forpliktet til å 
medvirke til, herunder også ta 
initiativet til at utrenskning av 
NS og «stripete» funksjonærer 
blir gjennomført på effektiv 
måte. Forøvrig henvises til 
lønnsrådmannens rundskriv av 
22. mai d.å. 

EINAR GERHARDSEN 
ordfører. 

Flere av landets aviser 
gjenga Einar Gerhardsens 
oppfordring til angiverier, 
bl.a. «Agderposten» i Aren
dal. som over tre spalter 
spurte sine lesere: «HVEM 
HAR GITT NS-FOLK PRE
SANGER ELLER BRUTT PA
ROLER?» 

Hyggelige ... 
(Forts. fra side 2) 

tragter som en reel og troværdig 
samtalepartner. 

Vi ved bedre; det eneste 
Sovjet respekterer er styrke, -
militær og økonomisk. Her har 
Reagan og hans rådgivere set 
rigtigt, men det er uhyre vans
keligt for disse mennesker - som 
for os - at tinde gehør. 

Dansk leser 
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SIDE 10 

Sven Hazel
lDillionær på løgner 
SVEN HAZEL' s frontinnsats: 

Mens Sven Hazel i «Gesta
PO» er vaktsoldat i Torgau
fengslet, Hamburg, ligger han 
ifølge flere av de tidligere bøker 
såret på lazaret, og er dertil i vill 
kamp på østfronten. Fantastisk. 

Tordenskjolds soldater kunne 
ha lært noe her. 

FOLK OG LAND 

DAS LEGION» osv. ar aUtså 
fantasiprodukter som han 
fOrfattat tilsammans med sin 
fru. Men aUa hans bøcker blir 
åndå presenterade som «do
kumentåra» og har en stry
kande åtgang ... » 

Vil Forbrukerrådet fortsatt 
ikke gripe inn mot SEMIe/ 
NORDISK forlag? Skal forlaget 
fortsatt få nytte seg av sin vil
ledende reklame for Sven Has
sel' s bøker? 

Red. 

Som nevnt i forrige nummer 
av FOLK OG LAND fIkk Villy 
Børge Rested Pedersen (Sven 
Hazel) 10 års fengsel for bevep
net å ha deltatt i arrestasjoner, i 
razziar og mer omfattende ak
sjoner til bekjempelse av motst
andsbevegelsen, ved å ha fore
tatt avhøringer av arresterte, og 
ved å ha gitt innberetninger ve
drørende motstandsbevegelsens 
arbeide til «E. T» og det tyske 
politi. I dommen er også medtatt 
at han i 1942 meldte seg til 
W affen SS. Hans påstander om 
at han hadde tilhørt motstands
bevegelsen slo retten fast var det 
rene oppspinn. Derimot lot man 
ham slippe med 10 års fengsel 
fordi han etter anholdelsen hjalp 
politiet med å angi tidligere ka
merater. 

Alt dette er likevel bare ----------
småtterier fra bøkene hans, som 

Pedersen (Sven Hazel) var 
ikke medlem av noen idealistisk 
organisasjon. 

Når han er dømt for fron
tinnsats må fortelles: 

På grunn av flere forbrytelser 
i tysk tjeneste ble han av tysker
ne dømt til 5 års tukthus . Ved 
juletider 1942 ble dommen 
endret til at han istedet kunne få 
gjøre tjeneste i en straffebatal
jon. Han sa seg villig til det, og 
var i denne fra slutten av februar 
1943 til 1. mai 1943. 

Når vi leser hans «erindrings
bøker» må vi altså merke oss at 
alt han opplever i disse, mil ha 
skjedd i løpet av 2. milneder. 

I denne tid har han til og med 
oppnådd å oppholde seg på flere 
steder samtidig. Og dertil har 
han ofte selskap med sine tidli
gere falne kamerater. 

«De fordømtes Legion» tar sin 
begynnelse i 1940, og slutter i 
1945. Sven Hazel befInner seg 
da på Balkan, i Italien, på Mid
delhavet og på østfronten fra 
Kaukasus til Moskva. 

I «Døden på larveføtter» be
fInner han seg i Bremen og 
Hannover, i Polen og Ukraine. 
Han er også med på panserslaget 
ved Tsherkassy i 1944. 

I «Marehbataillon» forteller 
han hvorledes hans troppetrans
porttog kjører helt til Kaukasus, 
hvor han melder seg tilbake til 
tjeneste, nær ved den tyrkiske 
grense. Det må være hårde 
kamper han skal ut til i Kauka
sus, for ifølge histriebøker er 
fronten på den tid han foreteller 
om, skubbet minst l ()()() km 
mot vest, med Djestr-flodens 
munding i det vestlige Svarte
hav som det absolutt østligste. 

altså utgis som autentiske. 
Sven Hazel er historieforfals

ker, som så mange andre. 
Han har ikke vært med' på, 

hva han forteller. Og alt hva han 
har vært med pa, forteller han 
oss ikke. 

Det kunne ha vært mere inte
ressant å høre. 

I august 1976 utga journali
sten og forfatteren Erik Haaest 
boken «HAZZEL - EN HIT
LERAGTENTS FANTAS
TISKE HISTORIE». En bok 
breddfull av sannferdige beret
ninger om Sven Hazel's virkeli
ge «krigsinnsats», der han «kles 
fullstendig naken», og hvor vi 
får vite hvem han virkelig er. 

Boken utkom på BOGAN 
FORLAG i København, og bør 
så absolutt leses av alle som og
så har fulgt Sven Hazels even
tyrfortellinger. Det er fra Erik 
Haaest FOLK OG LAND har 
hentet noe av innholdet i denne 
og tidligere artikkel om Sven 
Hazel. 

Vi skulle tro at våre prov mot 
denne danske «krigshelt», burde 
gi FORBRUKEROMBUDET 
fullgod grunn til å stanse den 
grove og villedende reklame 
Semie/Nordisk Forlag har satt 
inn i markedsføringen for bøke
ne hans. 

Vi følger saken. 

SISTE OM 
SVENHAZEL 
I en katalog fra et svensk an

tikvariat fInner vi følgende: 
NR. 23: FRONTSOLDA

TER av Sven Hassel. 
Haftad bok på hela 351 si

dor och skildrar i tiden nar 
andra varldskriget lider mot 
sitt slut. 

Sven Hassel avsløjades ha
rom året att aldrig någonsin 
varit någon soldat i Waffen
SS. AUa hans bøcker: «GE
STAPO», «MARSCHBA
TALJON», «DE FORDOM-

Reidar Meland 
er død 

Tidligere hospits-eier Reidar 
Meland, Stavanger, er død, 92 
år. Han var syk det siste året, og 
bodde hos sin datter på Bryne. 
Han var født i Trodlatyrdal, men 
familien flyttet ned til Årdal da 
Reidar var to år gammel. 

11928 kom han til Stavanger, 
hvor han og kona startet hospits i 
Valberggaten 15. Senere flyttet 
de hospitset til Bådegadå 10, 
før Meland i 1932 kjøpte Nedre 
Holmegaten 2. Han drev sin 
virksomhet på en utmerket måte 
helt til han var vel 70 år. 

Reidar Meland fIkk beholde 
en god helse gjennom alle år. 
Han var friluftsmann, og likte 
seg spesielt godt på jakt i heia. 
Til tross for at han hadde bodd så 
lang tid i Stavanger var han fort
satt Ryfylke-bonde. Han fulgte 
våkent med i alt som rørte seg i 
tiden, var kunnskapsrik, snill og 
uselvisk. Det var derfor naturlig 
at han hadde svært mange gode 
venner. 

Som nasjonalist var det en 
selvfølge for ham å slutte seg til 
Nasjonal SAMLING. Han kom 
i konsentrasjonsleir etter 8. mai 
1945. På et av de sletteste ho
teller staten opprettet den 
gangen, med elendig forplei
ning og dårlig servise. 

Men det nyttet ikke for ho
spitseieren å klage, til tross for at 
døgnprisen der var svimlende 
høg. 

Meland støttet opp om INO 
og «Folk og Land». Helt fra 
FORBUNDET ble opprettet var 
han en ivrig tilhenger i kampen 
for å få fjernet sviker-stempelet. 

Reidar Melands tanker gjalt 
alltid fred og frihet for landet 
vårt, - og i etterkrigstiden fIkk 
han så visst bekreftelse på at 
hans innsats under oppkupa
sjonen var rett og riktig. 

Vi lyser fred over kjære Rei
dar Melands minne. 

Jærbu. 

NR. 5 - 1985 

Fedrelandets fiender 
Storparten av aktive kommu

nister ble under 2. verdenskrig 
sendt til konsentrasjonsleirer. 

Disse mennesker Var fedre
landets fiender, fordi verdens
proletariatet var det internas
jonale fedreland, for hvilket de 
kjempet. 

Da de kom tilbake, ble de 
hilst som martyrer for fedrelan
det, som de ikke hadde kjempet 

og lidd for. Man kunne ha ondt 
av dem, ynke seg over dem for 
hva de hadde gjennomgått, men 
at de skulle bli folkehelter som 
forsvarer av FEDRELANDET, 
nei, det er absurd, bare et tøvet 
massehysteri, som ennå pågår -
45 år etter siste verdenskrig. 

Tåpeligheten eier ingen gren-
ser. 

Nordmann i Danmark. 

Slik var det 
Herr redaktør 

Den virkelig innbitte norske 
motstandsbevegelse besto i de 
tre første okkupasjonsår stort 
sett av kommunistiske og salon
gradikale elementer som hadde 
alt å tape, ingenting å vinne. 

Det ville heller ikke ha stemt 
med mine erfaringer fra den 
borgerlige front, at den skulle 
kunne organisere noen kam
pinnsats for sine interesser. Det 
var overlatt dens presse og orga
nisasjoner. Det er den funda
mentale forskjell på hva vi kan 
kalle sosialistisk og borgerlig 
politikk, at innen den første er 
hvert eneste medlem a fighter, 
innen den siste ovedates'som 
nevnt all kamp til de valgte 
kampformasjoner . 

Derfor ble jeg overrasket over 
flommen av borgerlige heime
frontfolk i maidagene 1945. jeg 
hadde så visst ikke sett noe til 
dem fra krigens første år, da jeg 
selv var «god nordmann», og 
som telegrafist forsøkte å få 
venner og kolleger knyttet til en 
sendergruppe, spesialisert på ty
ske forsvarsanlegg. 

Ja, det var faktisk denne utro
lige passivisme og de mange' 
trekk av smålurvet feighet og 
egoisme de første år, som gjorde 
at jeg i 1942 meldte meg frivillig 
til innsats på østfronten. 

Det har jeg aldri angret. 
Jeg var imot tyskernes okku

pasjon! men alternativet.kw:uJe,. 
være et SOVJET-NORGE, og 
det skremte meg. 

V.P.H. Sør-Trøndelag. 

Mannen i gaten 
Et menneske er hva det i øye

blikket er. 
Er det av ren vanvare kommet 

med i en transport av fanger, et 
samfunnets utskudd, så er han i 
samme øyeblikk et utskudd og 
han betraktes som et utskudd av 
dem som ser transporten gå for
bi. Ja, hvis selveste odelstings
presidenten ble fanget inn under 
gateopptøyer, ville han bli lem
pet inn i «Svarte Maja», på 
samme ekspeditte, usentimen
tale måte, som den verste av 
urostifterne. 

Fr. Nansen 
(Forts. fra side 5) 

kanskje universitetet, skogbru
ket O.S.v .. 

Det forekommer meg at med 
en tilstrekkelig opparbeidet re
spekt for sakkunnskap burde 
dette være en selvfølge ... » 

Ja, slik ordla han seg Fridtjof 
Nansen, i en tale han holdt i 
1911. En tale til de unge. Jeg har 
plukket hit utsnittene fra bind n i 
verket Nansens Røst (Jaeob 

Taler du den ene dag med 
statsministeren, hvilket i vår tid 
ikke er så forferdelig gromt, så 
vil du likevel være en persona 
grata i forværelset. Men blir du 
neste dag avvist med at «stats
ministeren ikke er å treffe», vil 
sekretærens blikk ha låst deg inn 
i byråkratiets kjøleskap. 

Kort sagt, et menneske er ik
ke alltid hva det virkelig er, men 
slik som mannen i gaten ser deg. 

Filosofen. 

Dybwads Forlag 1945). 
Fra min plass, riktignok i pe

riferien, har jeg ikke kunnet se at 
Nansens meninger har øvet 
noen innflytelse på tankegangen 
bak Stortinget i tiden som fulg
te. 

Men 23 år etter at talen ble 
holdt steg det frem en politisk 
bevegelse som ga meningene 
plass i programmet. 

Meningene og programmet 
ble stanset med et knall en tidlig 
høstmorgen i 1945. 

For godt .. ? 
Kaare Husum 2300 Tangen 
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NR. 5 • 1985 

Til en arbeider 
(skrevet i 1943 aven frontkjemper) 

Jeg kjenner ikke ditt navn og din rang, 
jeg traff deg tilfeldig på toget en gang. 
Men arbeider er du- en slitets mann
det viser din sterke og senete hand. 

Jeg er som du vet en mann av de få 
som bærer sin jakke med solkorset på. 
Jeg ynder å kalle meg selv «nazist», 
det husker du sikkert fra samtalen sist. 

Samtalen ja, - den har prentet seg inn 
som tankestreker i sjelen min. 
Jeg gjentar den ofte med vekslende hell, 
jeg graver og spØr og svarer meg selv. 

Tror du at Norge vårt elskede land 
og folket som bor her, hver kvinne og mann 
styres og ledes og høy trives best 
under fremmede folk fra øst eller vest? 

Vil du at folket av vikingeætt 
taper sin ære, sin .frihet og rett? 
Da svarte du høylytt: Å nei, er du gal! 
Jeg fortsatte: Altså du er nasjonal! 

Og videre sa jeg, begeistret og glad: 
Du mener at arbeidsfolket bør ha 

. rett til å virke i frihet og fred 
uten at gjeldsrenten knuger det ned? 

Du mener at arbeidets kvinner og menn 
har krav på litt lønn for sitt strev igjen? 
Da svarte du fast og bestemt: Javisst! 
Jeg fortsatte: Altså du er sosialist: 

Du skjønte så godt hvor det nå bar hen, 
men tankene dine ble formet igjen: 
Jeg husker så godt at du sa: Javisst
jeg er nasjonal og jeg er sosialist! 

Jeg er en sofist- det er sant og trist
som ynder å kalle seg selv «nazist». 
Men du er bestemt om ikke bevisst 
en ekte og god nasjonalsosialist. 

E.E. 
Arendal 

FOLK OG LAND SIDE 11 

KGB bak Syd-Afrika hetsen 
Hevder Erik-Gjems Onstad i nyutkommet bok. 

Erik Gjems-Onstad: 
SYD-AFRiKA 1 DAG. 
Boikott eller samarbeid? 
Ajrikainstituttets forlag. 

Syd-Afrika er en uhyre viktig 
produsent av livsviktige og til
dels meget sjeldent forekom
mende rådtoffer. Hvis Sovjet
unionen får herredømmet over 
dette landet, inklusive kontrol
len over sjøveien sør om Afrika, 
vil det si at Vestens forsvarskraft 
blir voldsomt, kanskje kata
strofalt redusert. Derfor bruker 
KGB alle midler til å skape en 
antistemning overfor Syd-Afri
ka. Det hisses til boikott og 
«disinvesteringer» som har til 
hensikt å bringe marxistiske 
terrororganisasjoner og derved 
Sovjetunionen til makten. Slik 
er, såvidt denne anmelder har 
forstått, den hovedpåstand 
Gjems-Onstad fremsetter. 

Og våre myndigheter faller 
blåøyde for KGB's påvirk
ningsagenter og understøtter 
villig de mest ytterliggående og 
kommunistinfiltrerte organisa
sjoner, slik som f.eks. ANC 
(African National Congress). 
Hvis det står til oss, skal så san
nelig Sovjetunionen få overle
vert Syd-Arika på et fat. 

Tro bare ikke etter dette at 
Gjems-Onstads bok er en eneste 
lang hyllest til apartheid-politik
ken. Det han hevder, er at ut
viklingen mot mer rettferdige 
forhold nødvendigvis må ta 
noen tid. Dessuten vil han ikke 
uten videre avvise den såkalte 
«homeland»-politikken. Når 
nye land som Transkei, Bop
huthatswana, Venda og Ciskei 
gjennom folkeavstemninger har 
erklært at de ønsker å leve som 
selvstendige stater, hvorfor skal 
de så ikke få lov til det? Men 

Svensk kommentar ... 
(Forts. fra side 4) 

Polen og øst-tyskland. øster
rike og Jugoslavia ble inn
rømmet en spesial stilling 
mellom blokkene. 

Stalin holdt sin del av over
enskommeisen. Det ble aller 
tydligst i tilfellet Hellas, der 
han gav brittene frie hender til 
å slå ned den kommunistiske 
geriljahæren for å innsette et 
provestlig, delvis fascistisk 
regime. 

Stormaktsveto 
Dannelsen av Forente Nas

joner stilte de to imperiebyg
gere Stalin og Churchill foran 
en trussel. Den slu Stalin trakk 

frem eksemplene Hongkong 
og Suez; to mulige konflikt
områder for det britiske impe
rium, som kunne bli tatt opp i 
et forum som FN. 

Derfor besluttet Jalta at det 
nye FN skulle begaves med et 
stormakts-veto - for å hindre 
organisasjonen fra å handle 
mot en stormakts ønske . . . 

Fra Jalta fløy Churchill til 
Aten og Kairo for å reparere 
det sammenrasende britiske 
imperium. Han lykkedes ikke: 
I slutten av 40-tallet forsvant 
Palestina og India, og på 50-
tallet de afrikanske deler av 
imperiet. 

Norge og det meste av verden 
ellers nekter å godkjenne dem -
fordi det er Syd-Afrika som 
har gitt dem friheten. 

Men heller ikke på dette 
punkt er Gjems-Onstad ensidig. 
Han har stor sympati for zulule
deren Buthelesi, som riktigitok 
er leder for et av de ennå ikke 
helt selvstendige «homelands», 
men som like fullt insisterer på 
fullt sydafrikansk statsborger
skap for sitt folk. Det går han 
hardt inn ·for, men utelukkende 
med fredelige midler. 

Som ganske mange' andre 
fInner Gjems-Onstad biskop 
Tutu aldeles uspiselig. 

Boken inneholder en lang 
rekke konkrete opplysninger 
som burde gi noen og hver noe å 
tenke på. Videre er den rikt illu
strert, og bildene viser bl.a. at 
Soweto neppe kan være det hel
vete noen vil ha det til. R 

Tilbake, 40 år etter Jalta, 
står bare det sovjetiske impe
riet. Beskyttet av overens
komstene i Jalta. 

Sovjet kunne . slå ned opp
røret i Ungarn 1956 og Tsjek
koslovakia 1968 uten å frykte 
inngrep fra vestmaktene, helt i 
overenstemmeise med Jalta. 
Stormaktsvetoet i FN er også 
blitt meget nyttig. 

Få ting irriterer sovjetrus- . 
serne mer enn kritikk av Jalta: 
- Bare revansjister og krigs
hissere fordømmer avtalene i 
Jalta, for de utgjør grunnvollen 
for verdensfreden, heter det i 
en rekke uttalelser fra Moskva 
og andre hovedsteder i sovjet
kolonier foran 40-årsminnet. 
(Oversettelse: Arne Heiberg) 

CLAUS I DAG: SVENSK SELVRANSAKELSE 
En hasteindkaldtsvensk rege

ring besluttede ved 2. ver
denskrigs afslutning at udlevere 
3 ()()() tyske soldater, som i krig
sårene havde søgt asyl i Sverige. 
Man spurgte endog flere gange 
den sovjetiske ambassade, om 
man ikke kunne skynde sig at 
hente dem. 

Regimentet «Bohuslen» som 
medvirkede ved denne handling 
har nu i en såkaldt «selvransa
gelsens akt» skildret denne 
hændelse og skriver: Vi office
rer adlød. Vi udførte en befa
ling, om end vi meget vel vidste, 
at den var i strid med folkeret
ten, og at den var en skam og en 
uhyrlighed, som vi resten af vort 

liv ikke kan glemme! 
Blandt de tyske soldater var 

der 167 baltiske borgere, hvis 
skæbne historikeren Janis 
Zalcmanis har efterforsket for 
den lettiske eksilorganisation 
«Nationalstiftelsen». Ved dette 
arbejde har han fået tilladelse fra 
det svenske udenrigsministe
rium til at studere hemmeligs-' 
templede akter. De har bragt 
interessante oplysninger for da
gen. 

Den daværende (1945) uden
rigsminister Unden blevadvaret 
af sin socialdemokratiske for
gænger Sandler, som hævdede, 
at det ville være skrækkeligt om 
man udleverede balterne. 

De var imellemtiden gået i 
sultestrejke. 

Kong Gustav den 5 ansøgte 
den sOvjetiske diplomat 
Tschernytschew om at give ai 
kald på udleveringen. Medici
nalstyrelsensørgede for at alle 
167 blev sygmeldt, men den 
sovjetiske tjenestemand affær
digede alle anmodninger med 
ordene: Det er et princips
pærgsmål! De 167 baltere bety
der intet for os. 

Bruno Kalnis, formand for 
den lettiske eksilorganisation si
ger idag, at Unden den gang 
formodede , at hans regering 
kunne stole på fair behandling af 
balterne, eftersom «Sovjetunio-

nen jo var en retsstat». Finans
minister Wigforss, som ikke 
kunne døje balterne, bidrog 
imidlertid aktivt til udleve
ringen. Han blev kraftigt støttet 
af den daværende handelsmini
step. Gunnar Myrdal, som gjor
de sig storeforhåbninger om en 
god handelsoverenskomst, hvis 
man hjalp sovjetregeringen. 

Myrdal har senere bestridt 
denne fremstilling med ordene: 
Vi alle var dengang opfyldt af en 
dyb medlidenhed med Sovjet
unionen og ønskede gode for
bindelser til den. 

Hvad der ventede de udleve
rede var Myrdal, nu meget vel 
klar over. Churchill og Rosevelt 

havde påJalta-konferencen ind
vilget i, at alle borgere fra sov
jetiske og sovjetiske besatte 
områder skulle sendes tilbage. 
De allierede vidste udmærket, at 
den skæbne som ventede de så
kaldte «displaced persons» var 
henrettelser, tortur og årelange 
ophold i Gulag-lejrene i Sibi
rien. 

Englands udenrigsminister, 
Anthony Eden, sagde, da 
tingene blev drøftet i det engels
ke parlament: Nuvel-vi må ikke 
være sentimentale, men se på 
fremtiden! 

CLAUS 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hvem sviktet? 
Det store flertall av vårt folk sviktet ikke i 1940, forteller 

Rasmus Wiland i «Nordlandsposten» 22. mars 1985. 
Mulig det, men det kommer jo an på hva man mener. Noe mål 

for «svikt», har vi ikke, og bevisene kan ofte bli vanskelige. 
Kanskje de fleste ikke ble satt på noen ordentlig prØve heller? 

Man kan jo spørre. Det er mye som er uklart. 
Var det svikt når de høyeste militære sjefer, med Kongen i 

spissen, om kvelden den 8. april 1940 satt i Det militære 
samfunn i Oslo og påhørte et foredrag av advokat Brøgger: 
«Om bordets gleder i verdenshistoriens lys», mens sjefen for 
generalstaben, oberst Hatledal, i 4 dager da- forgjeves hadde 
forsøkt å få regjeringa til å kunngjøre moblisering. 

Er forklaringen den, at man ventet besøk fra vest? 
Var det svikt av biskop Bergrav når professor Skeie, 12. juni 

1945 finner å måtte karakterisere hans virksomhet som «objek
tiv landsskadelig »? 

Var det fremdeles å rØpe svikt når den samme Jon Skeie ba 
hjemmefrontens leder, Paal Berg om å tenke over deforsøk han 
gjorde det sammen med andre innflytelsesrike menn, for å få 
fredsslutning med Tyskland? 

Var det svikt når Elias Volan som formann i LO med over 
300 000 medlemmer, truet presidentskapet med at de ville ta 
saken i sine egne hender dersom ikke presidentskapet ville gå 
inn for å avsette Kongen og regjeringa? 

Var det svikt av Arbeidernes 1drettsforbund når de gikk inn 
for landskamp med tyskerne i okkupasjonstida? 

Var det svikt av prestene når de fortsatte sin virksomhet etter 
at biskop Bergrav forandra kirkebønna, slik at «Kongen og 
hans hus» ikke lenger skulle være' med. Det var kun en prest som 
la ned sitt arbeide: Halvdan W. Freihow. 

Var det svikt når 100-200000 meldte seg frivillig til tysker
arbeid? 

Var det svikt når antagelig over 100 000 norske kvinner 
hadde «hopehav» med tyskerne? 

Var det svikt å etablere og skrive seg inn som medlem i Det 
norsk/tyske handelskammeret, eller gjøre gode penger på 
svartebørs, eller bevilge penger til Frontkjemperkontoret? 

Var det svikt når «gode nordmenn» ganske nidkjært drev 
etterforskning etter flyktninger, eller dømte etter lover, gitt 
under okkupasjonen, eller arbeidde på akkord i våpenfabrikke
ne? 

O.s.v., o.s.v. 
Eller tenker man bare på de 100 000 NS-medlemmer som i 

naivitet, maktsjuke, idealisme eller politisk feilvurdering -
stakk hode fram - og ble dømt «strengt, men rettferdig»? 

Når man trekker fra barn og gamle, var folketallet under 
krigen ca. 2,5 mill. 

Hvor mange rettferdige var det egentlig? 
Wiland innrømmer at det ble begått urett i «rettsoppgjøret» 

og det er godt gjort at han sier at uretten bør gjøres god igjen «i 
den utstrekning det er mulig». 

Han utleder videre, så vidt en forstår, at både konservative 
og sosialister er enig med han som venstremann i dette. Men er 
det slik å forstå at Wiland har det store flertall med seg for å 
gjøre urett god igjen, hvorfor ikke da straks ta saka opp? Urett 
bør jo helst rettes på denne sida av grava. 

Snart har det gått 40 år. 
Arne Stornes 

Lynaksjonen ga kr. 7 200,-
Lynaksjonen som FOLK OG 

LAND satte igang, til vedlike
hold av frontsøster-gravene 
Wien, innbragte kr. 7 200. 

Det kom inn 54 bidrag. 

Hver gravstøtte har nå fått 
kammer til avskjerming av lys, 
som vil bli tent spesielle dager. 

Vil du gjerne besøke kirke
gården, kan redaksjonen gi deg 
nærmere infornlasjoner. 

NR. 5 - 1985 

Narvesen
salget 

er opphørt 
Tidligere lå FOLK OG 

LAND på nederste hyller i Nar 
vesens kiosker og bladutsalg. 

-

å 
Nå ligger pornobladene der 
Avisen vår er kuttet ut, p 

grunn av lite salg. Dette tI 
tross for at Narvesen-dame 
hver måned har kunnet fortell 
kjøpere at avisen var utsolgt 
Reinspikka tøv, selvfølgelig 
men deres form for å leke hei 

'1 
r 
e 

, 
-

mefront 40 år etter. 

ytringsfrihet ? 

Så nå vet du det. 

At du MÅ abonnere p å 
FOLK OG LAND. 

Med din 
hjelp 

kan vi 
klare det 

FOLK OG LAND skal 
komme med ti nummer i året. 

Det sier kontrakten med våre 
abonnenter. 

I to sommermåneder, juni og 
juli, vil du ikke finne avisen i 
postkassen. 

Det betyr ikke at vi går i hi. 
Svært meget skal gjøres i de 

to måneder, der markedsfø
ringen av avisen blir vår vik
tigste sommeIjobb. 

Også du kan hjelpe oss med 
den oppgaven. 

Ved å fortelle venner og 
slektninger om FOLK OG 
LAND, ved å dele ut prøveek
semplarer av avisen, eller gi ga
veabonnenter til folk som har 
behov for den. 

Det er mange. 
Viktigst er det at du selv hus

ker på fornyelsen av ditt eget 
abonnement. 

I 1984 steg tallet på abon
nenter og bidrag med hele 30%. 

Kan vi håpe på like godt re
sultat iår? 

Med din hjelp kan vi klare 
det. 

Kupongen ligger inne i avi
sen. Ta den med på pbstkontoret 
imorgen. 

GOD SOMMER. 
Vi møtes igjen i august. 

Redaksjonen 
og ekspedisjonen. 

SIDE 12 

VENNEGAVENE 
Vi som steller med vennegavene i redaksjon og ekspedisjon 

ønsker alle givere en riktig god sommer! 
Uten givergleden ville det ha sett ille ut med avisen vår, som 

krever innsatsvilje- og penger. 
Glem oss ikke i sommer. 
La pengene strømme inn- til beste for oss alle. 

«VENNEGA VER» 
fra «Folk og Land»s venner. 

Takk for følgende bidrag: 

K.S., Nesoddtangen 100.- O. C., Narvik 100,-

L.R.C., Kolbotn 100,- N. N., Narvik 70,-

K.H., Lillehammer 100,- H. O., Liland 120,-

O.R., Gjøvik 170,- P. S., Fauske 120,-

E.B., Nes 100,- K. B. R., Moldjord 140,-

E.R., Fåvang 100,- A. A., Bøstad 200,-

S.S., Lena 70,- O. A., Mo I Rana 50,-

O.K., Husøysund 200,- O. R., Brønnøysund 50,-

G.S., Kristiansand 20,- G. A., Tangstad 20,-

B.J., Hundvåg 120,- O. B., Kirkenes 220,-

E.B., Nesttun 120,- P. M., Vadsø 50,-
- ~ 

P.ø., Hjelset 100,- A., Oslo 3 100,-

M.A., Alesund 100,- K.A.N., Oslo 4 50,-

M.K., Kristiansund N 500,- E.S., Oslo 1 300,-

J.ø., Sokndal 20,- A., Oslo 50,-

K.K., Mosjøen 80,- B. B., Oslo 200,-

T.E., Nesna 200,- W. F.,Os102 100,-

H.E., Burljord 80,- N. E. E., Oslo 2 120,-

T.O., Tromsø 20,- E. L,Osl02 100,-

M, A., AIIIsund 200,- ~ B. O., 9~J.'l3 - "'''''-. Ul(} 

~~~-----~ 

H. A. A., Skatval 50,- O. ø., 08103 100,-

E. H., Sparbu 120,- S. H., Oslo 3 100,-

o. ,'., Levanger 120,- R. C. F., Oslo 4 100,-

A. S., Spongdal 1000,- E. S., Oslo 5 50,-

N. O., leksvik 50,- J, M., Oslo 6 50,-

E, M. M., Trondheim 50,- E. H" Oslo 6 1 000,-

E. K., Trondheim 200,- P.G.,OsI07 100,-

A. L., Bjugn 200,- P. ø., Oslo 6 20,-

H. V., Verdal 80,- I. B., Oslo 8 50,-

O, B. A" Alhusstrand 120,- T. R., Oslo 11 100,-

O. R.,Børsa 20,- E. B., Oslo 11 200,-

J. S" Skatval 100,- H. M" Barcelona 100,-

I. A., Heimdal 70,- S. R., Wien 200,-

L. S., Råkvåg 20,- K. N.,Malmø 100,-

T. L., Brønnøysund 20,- I. T., Gøteborg 100,-

Vi var ingen landssvikere 
«En kvinne som vet hva hun punkt der FRIE FOLKE-

vil» skriver FOLK OG LAND V ALGTE krever solidaritet av 
om mitt lille oppsett som er sak- dem som vil stille til valg under 
set fra «Samfunnsliv». navnet FRIE FOLKEVALG-

Ja, det er rikti g, men vet TE. Fylkespartiene går til valg 
FOLK OG LAND hva jeg vil? på sitt eget valgprogram. Valgte 
Og vet FOLK OG LANDS le- representanter til Stortinget skal 
sere hva jeg vil? stemme på SAK, ikke på parti, 

I en årrekke har jeg skrevet og ---
snakket om FRIE FOLKE- Vi trenger fortsatt folk som er 
V ALGTE, men hvor mange har villige til å stille opp, - og gå inn 
forstått? for fylkespartier der vi ikke er 

For å si det enkelt: FRIE representert, 
FOLKEVALGTE er registrert Blir DU med? 
som parti for å bekjempe parti- I alle fall: Vi trenger din 
politikken slik den er idag, stemme ved høstens valg. 

Vårt krav lyder: Partiene ut av Pilestredet, Oslo 
regjeringen, Dette er det eneste Vera Grønlund 
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