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IKKE ETTERPAKLOKSKAP AT NORGE Anklager 
i glasshus VAR UTEN LOVLIG STYRE I 1940 

1 flere nummer av vår avis i 
år har skribenter vært inne på 
at Norge etter Quislings og 
Nasjonal Samlings oppfatning 
var uten lovlig styre i 1940. 
Som hosstående faksimile vi
ser, er dette ikke noe som er 
funnet på som unnskyldning 
etter okkupasjonen. 17. juni 
1939 slo «Fritt Folk» stort opp: 
«STORTINGET OPL0ST 
UTEN AT NYTT VALG ER 
UTSKREVET. Norge uten 
l(----·'? regjering og' storting i 
l>-rJ.» 

1 artikkelen heter det bl. a. : 
«Det var en skjebnesvanger 

beslutning stortinger fattet, da 
det vedtok å forlenge sitt eget 
mandat med ett år. For perio
den 1939-40 er ikke det norske 
storting valgt av det norske 
folk. Det har valgt seg selv. 

Det er å skyve folkets 
grunnlovs sikrede suverenitet 
til side. 

Det er ikke folkestyre. Det 
er et brudd på de demokratiske 
prinsipper, som nettopp disse 
folk sier seg å kjempe for. 

1 rettslig henseende er den 
en opplagt STATSFORBRY-

'lUISLINGS 
«ATLANTER
HAVSPAKT» 
1 vår omtale av Vidkun Quis

lings hundreårsdag i nr. 5 i år 
nevnte vi som eksempel på 
hans klarsyn at han allerede i 
1930 foreslo noe som ligner 
svært på våre dagers Atlanter
havspakt. Noen lesere vil gjer
ne vite nærmere beskjed om 
dette, og vi gjengir derfor noen 
utdrag fra boken «Russland og 
vi», der forslaget fremkom. 
Boken ble trykt opp igjen i 
1941, og det er bemerkelses
verdig at Quisling da ikke 
gjorde noe for å endre den 
opprinnelige tekst. Han til
føyde bare en fotnote, der han 
egentlig ikke gjør noe annet 
enn å fastholde sitt opprinneli
ge forslag. 

Dette er Quislings ord: 
«Et nordiskforbund mellem 

Skandinavia og Storbritannia 
med tilslutning av Finland og 
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Av John Sand 

'Et av ankepunktene mot 
Sør-Afrika har som kjent vært 
at svårte innbyggere fengsles 
uten lov og dom. Selv om for
holdene i Sør-Afrika kan kriti
seres er jeg ikke så sikker på at 
akkurat Norge bør være så 
høyrøstet. For hør bare hva 
som skjedde i Gerhardsen
Norge i 40-årene. En treffende 
beskrivelse ble gitt på Den 
norske Dommerforenings 
møte, referert i Morgenbladet 
for lørdag 6/9 1947: «Det ble 
også under debatten sterkt på
talt hvordan varetektsfengs
lingen var blitt misbrukt under 
oppgjøret, og der ble nevnt ek
sempler på hvordan landssvi
kere hadde sittet opp til et år i 
fangenskap uten at det var ut
stedt pågripelsesordre, uten 
fengslingskjennelse, og uten at 
det var opptatt politiforkla
ring.» (Min uthev.) Vilkår
ligheten i oppgjøret ble også 

TELSE mot straffelovens pa- og partiveldet som nå i virke
ragraf 98, sannsynligvis også ligheten er innledet i Norge. 
paragraf 99. Det kommende år vil bli de-

sto mere skjebnesvangert som 
Det er kampen mellem folket det kan reises berettiget tvil om 

det norske folk i det hele tatt sterkt kritisert: «En f~rseelse 
behøver å bØie seg for de ved- som ble skarpt forfulgt l et fyl: 
tak som blir gjort av det ulovli- ke ble regnet som e~ bagatell l 
ge og selvvalgte storting.» et annet» heter det l Morgen-

bladets møtereferat. 

TYSKLAND ALENE ANSVARLIG 
,FOR DEN 2. VERDENSKRIG? 

Alltid om igjen - og spesielt 
den 1. september hvert år -
utbasuneres av ensidige «sei
erherre»-politikere av alle 
sjateringer over hele jordklo
den: «Det må ikke skje igjen at 
en ny krig startes fra tysk 
jord.» Dermed belaster de det 
tyske folk for alene å ha skyld 
for krigen og ignorerer resul
tatene aven objektiv historisk 
forskning om årsakene som 
førte til den annen verdens
krig. Starten av den tysk-polske 
krigen og den to dager senere 
følgende' krigserklæring fra 
England og Frankrike, mar
kerte ennå ingen verdenskrig. 
Men på tross av flere freds
forslag fra Tyskland, som ble 
tilbakevist fra London, arbei
det Churchill med sin krigspo
litikk, støttet og oppmuntret av 
den amerikanske president 
Roosevelt. 

Bare noen av flertallets røs-

ter av objektive historikere og Miinchen, men i Versailles og 
militære sakkyndige, blir sitert Saint Germain. » 
om årsakene til krigens start. Ved bekjentgjøringen av 
Ennå 48 år etter Polen-feltto- den britisk-franske krigser
gets begynnelse, blir disse røs- klæringen overfor Tyskland 
ter tiet ihjel av «seierherre»- den 3. september 1939, be
politikerne, fjernsyn og andre kjente Winston Churchill, den 
massemedia. Heller ikke i store europeer, sitt krigsrnål i 
skolenes historiebøker kan en britisk kringkasting: «Denne 
finne noe annet enn det som krig er en engelsk krig, og 
skal godtas som en selvfølge i målet er Tysklands tilintet
meningsindustrien . gjøreise !» 20. februar 1944 

Pastor E. J. Reichenberger, meddelte han sin verdensre
sudettysker og hitlermotstan- volusjonære, bolsjevistiske 
der, emigrant, etter krigen en forbundsfelle, Stalin: <<leg be
uttrettelig kjemper mot histo- trakter denne krig som en tred
rieforfalskning og urett over- veårskrig fra 1914.» 
for det tyske folk, skrev Den bekjente britiske mili
«< Wider Willkiir und Macht- tærsakkyndige og historiker, 
rausch», G6ttingen 1955): Liddel Hart, også kallet «Det 
«Starten av den annen ver- tyvende århundres Clause
denskrig, forklarer man i witz» i sitt verk, «Den annen 
England med bare en årsak: verdenskrigs historie», (Lon
Hitler, Hitler, Hitler! Så eIikelt don 1985): <<En ny stor krig var 
er det imidlertid ikke! Krigens det siste Hitler ville· ... De 
vugge sto ikke i en ølkjeller i (Forts. side 6) 
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Hvordan «apartheid» tenk-
tes praktisert i Norge etter den 
tyske okkupasjonen fremgår 
av et brev, datert Oslo 9/10 
1944, fra HJemmefrontens le
delse til eksilregjeringen i 
London. 1 brevet heter det 
bl.a.: « - og vanlige smånazis
ter vil bli dømt til å miste al
men tillit, slik at de aldri kan 
ha en offentlig eller annen 
særlig betrodd stilling. Nazis
tene skal få arbeide hårdt for å 
livberge seg.» Brevet er inntatt 
side 485 i dokumentsamlingen 
«Regjeringen og Hjemme
fronten under krigen» utgitt av 
Stortinget i 1948. 

Også når det gjaldt pen
sjonsutbetaling skulle «apart
heid» innføres. Dette opplyses 
av finansminister i eksilregje
ringen, Paul Hartmann i <<Bak 
fronten» side 353, der han gir 
et referat av regjeringskonfe
ransen 21/21945: «I Finnmark 
fantes der statspensjonister 
som var nazister. Det er nokså 
på det rene at det ikke er lovlig 
adgang til å stoppe pensjons
utbetalingene, men det ble li
kevel enstemmig besluttet at 
man skulle stoppe utbetal-
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SIDE 2 FOLK og LAND NR. 8 - 1987 

DOKUMENTASJON 
fra sOlDIDerens debatt i «Aftenposten». 

PRESSE- HETSEN MOT VIDKUN QUISLING 
HI STO RIE På olsokda~en fremla Knut o • Av I ~ar Aarheim.. o' Og de var i sin fulle rett da. 

7. august 1987 skjedde noe 
av pressehistorisk betydning i 
Norge. Da tok Aftenposten inn 
Idar Aarheims artikkel «Het
sen mot Vidkun Quisling». 
Det skulle altså gå 42 år før 
leserne av landets viktigste 
avis fikk se et innlegg som går 
til frontalangrep mot jøssinge
nes og seierherrenes monopo
liserte syn på krigstiden i Nor
ge og det skandaløse «retts
oppgjøret». Dermed fikk Aar
heim rett i at «tiden var inne» 
for å vri litt på tittelen i hans 
essay her i «Folk og Land» (nr. 
4 1987). 

Bøckman her I Aftenposten det 42 ar efter krigens avslutnmg. makts mIhtære radgiver? Tror de meldte seg som frivillige I 
offisielle norske syn på Quis- Mitt anliggende er ikke så noen for alvor at stormakten den tyske krigsmakt akkurat 
ling og krigstiden i artikkelen meget å forsvare NS-folk, selv Tyskland ville informere Nor- som andre nordmenn (Linge, 
«Valfart til Quislings grav». om deres handlinger og inn- ges tidligere forsvarsminister Wigert f.eks.) meldte seg til 
Vi kjenner det alle fordi vi ble stilling ofte var langt mer pa- om invasjonsplanene? Det er den britiske. Folkerettslig 
oppfostret med læren om «go- triotisk betinget enn hva vi se- for naivt. hadde Norge opphørt å eksi
de» og «dårlige» nordmenn nere har fått høre. Derimot forstår jeg utmer- stere som krigførende nasjon 
allerede på skolen, og senere Ved å gå til kildene er det ket godt høyesterettsjustitia- efter kapitulasjonen i juni 
leste vi om den samme tvedel- derimot blitt stadig klarere for rius Paal Berg (den senere le- 1940. Ifølge den samme Haa
ing av det norske folk i alle meg at det glansbilde seier- der av hjemmefronten) da han i ger-konvensjonen som Norge 
bøker og artikler som om- herrene skapte av seg selv, sin radio 15. april 1940 uttalte sin hadde ratifisert, var all myn
handlet krigstiden. Vi hørte krigsinnsats og «rettsoppgjøret takk til Quislingfor at han «på dighet i Norge de facto gått 
heller ikke noe annet i kringka- efterpå», ikke stemmer med ny hadde vist ansvarsfølelse og over til okkupasjonsmakten. 
stingen. virkeligheten. sitt fedrelandssinn». Dermed London-regjeringens JQg. 

Alle mente tilsynelatende det gav landets fremste juridiske Hjemmefrontens) oppfor" g 
samme om alt (med små nyan- Quisliug embedsmann også uttrykk for til sabotasjehandlinger mot 
seringer) når det gjaldt den Når det gjelder Quislings sin anerkjennelse til Quisling okkupasjonen, andre krigs-
rnest spennende periode i innblanding i de kaotiske be- for at han som forsvarsminis- handlinger og mord på NS
nyere norsk historie. Merkelig, givenheter 9. april 1940, me- ter i 1932 hadde avslørt atfle- folk, var folkerettslig ganske 

lOO-årsdag med tenkte jeg tidlig, akkurat som i ner jeg fortsatt at de vanskelig re av arbeiderlederne drev riktig illegale. Derimot hadde 
symbolverdi «Sovjet-Nytt», som jeg aven kan begrunnes statsrettslig. konspiratorisk virksomhet i de tyske okkupanter, uansett 

Det ser ut som langt mer enn eller annen grunn fikk gratis Samtidig forstår jeg hans samarbeid med Sovjet-unio- om vi kan mislike det, støtte i 
en tilfeldighet at dette skulle tilsendt. Der mente også alle handlinger på bakgrunn av den nen og Stalins forlengede arm, den samme folkerett når de 
skje som en ringvirkning i for- det samme om alt. utrolige evneløshet og feighet Komintern. Penger hadde de gikk til represalier for å be
bindelse med markeringen av Efterhvert forstod jeg at så Arbeiderparti-regjeringen med også fått for å forberede revo- skytte sine interesser. ·Deres 
Quislings 100-årsdag. Idar enkel var ikke saken. Og dajeg en sutrende Nygaardsvold lusjon i Norge. Det var i Stor- dødsdommer over utøvere av 
Arheims artikkel (som vi gjen- selv kom inn i pressen, forstod (som nettopp på denne dag tinget disse opplysninger ble illegal virksomhet var også 
gir her på siden) kom som et jeg saken til bunns. Som re- ville gå av som statsminister!) i fremlagt, ogflertallet i vår na- legale, derimot ikke tortur av 
angrep på Knut Bøckmans daksjonssekretær i Morgen- spissen, utviste: Jeg forstår sjonalforsamling sa seg enig i fanger. 
omtale av Quisling-feiringen bladet i slutten av 1960-årene, Quisling nettopp ut fra alle de at Quislings bevismateriale 
og her ble spenninger utladet fikk jeg av politisk redaktør advarsler han tidligere forgje- var overbevisende. Rettsorduinger 
som hadde ligget latent siden (Knut Bøckman!) beskjed om ves var kommet med om den Sannelig hadde ikke Arbei- Norge har siden landet 
1960-årene i landets eldste at innlegg «fra frontkjempere uansvarlige utenriks- og for- derpartiet meget å hevne på fremsto som selvstendig stat i 
dagsavis, Morgenbladet. Aar- og NS-folk- og andre som har svarspolitikk. Nu var hans Quisling- og hans menn! ln- nyere tid, ivret for internasjo
heim forteller at dengang (ti- useriøse meninger om kri- dystre spådommer gått i opp- gen skal si at de forsømte seg nale rettsordninger. men i 
den var ikke inne!) hadde han gen», ikke måtte trykkes. Og fylleise, og som den ekstreme da anledningen bød seg. hvilke lærebøker og massr-"-
som redaksjonssekretær fått et slik var det (og er det?) i hele nasjonalist han var, forsøkte dier er norske skolelever, "g 
forbud av politisk redaktør, landets presse. han fortvilet å skape en norsk Truselen fra Sovjet-unionen norsk almenhet, efter krigen 
Bøckman, om å ta inn innlegg buffer mellom den tyske ok- Quisling var av den overbe- blitt informert om de folkeretts-
fra NS-folk og andre som had- Et annet syn kupasjonsmakt og befolk- visning at kommunismen er lige forhold i Norge under Den 
de et annet syn på krigstiden Allerede dengang hadde jeg ningen i form aven provisorisk den største trusel ikke bare mot annen verdenskrig? 
enn seierherrenes offisielle. et annet syn på dette brennbare regjering - som okkupantene Norge og Europa, men mot Knut Bøckman hevder at 

tema enn det som offisielt var ganske riktig ikke var interes- hele den vestlige sivilisasjon «friheten og rettsstaten» ble 
Avbrutt debatt tillatt. Men selvfølgelig kunne sert i. og livsform. Han hadde vært i gjeninnført i 1945. Mon det? 

En rekke innlegg strømmet jeg ikke sette det på trykk. Da Administrasjonsrådet som Russland under og 10 år efter Her støter ikke Bøckman bare 
inn til Aftenposten som derved hadde det blitt mer enn rama- de i stedet opprettet, ble en bolsjevikenes revolusjon, og mot min oppfatning, men også 
ble minnet om at krigen og skrik. I mellomtiden har jeg ganske annerledes servil tje- kjente sovjet-russernes kon- mot oppfatningen til Norges 
«rettsoppgjøret» ikke er et lest en mengde bøker og do- ner for tyskerne (rådets med- spiratoriske spill bedre innen- fremste ekspert i statsrett da 
avsluttet, historisk avsnitt, kumenter angående dette ta- lemmer ble ikke straffet efter fra enn de fleste. krigen sluttet , professor dr. ju
men at problematikken er butema, og min begrunnede krigen) enn Quislings nye re- Hundretusener av nord- ris Jon Skeie. I sin lille bok 
engasjerende også for mennes- overbevisning har fjernet seg gjering senere skulle vise seg å menn har på dette punkt ment «Landssvik» (1945) advarer 
ker av etterkrigsgenerasjone- lenger og lenger vekk fra jøs- bli. Påstanden om at Quisling det samme som Quisling helt han det norske folk mot hevn
ne. Noen av angrepene mot singenes og seierherrenes offi- skulle ha utlevert viktige for- fra kommunistene overtok tanken bak de provisoriske 
Aarheim fikk han på begrenset sielle versjon av historien. Ja, svarshemmeligheter til tysker- makten i Moskva, hundretuse- landssvikanordninger og påvi
plasstildeling lov til å besvare, så langt vekk er jeg kommet at ne før invasjonen var et av de ner mener det samme i dag: ser at de er i strid med grunnlo
men viktige innlegg som støt- jeg ikke nøler med å hevde at farligste tiltalepunkter i saken derfor er vi heldigvis forankret ven. 
tet ham, ble ikke tatt inn. Noen «rettsoppgjøret» efter krigen mot ham efter krigen. Forsk- i NATO. Under Den annen Titusener av nordmenn ble 
av dem tar vi med i denne do- er den største kollektive urett i ningen omkring dette punkt gir verdenskrig mente mer enn dømt efter disse lovstridige 
kumentasjon, blant annet fra Norges-historien. intet grunnlag for en slik anta- femten tusen nordmenn dette anordninger, de ble fradømt 
de to drevne historikere og de- Forresten er det dypeste gelse, som dessuten ville stri- så sterkt at de ville ofre livet i formuer og stillinger og dertil 
battanter John Sand og Anton spørsmål i denne forbindelse de mot hele hans nasjonale kampen mot kommunismen elementære menneskerettig
Olstad. Velkjente skribenter ikke om Bøckman (og det offi- holdning. Tror noen at slag- som frivillige på østfronten. heter. De fleste var først blitt 
for våre lesere. Sand har også sielle efterkrigs-Norge) eller krysseren «Bliicher» ube- Tusen av dem falt og ble nektet illegalt arrestert, internert, sji
demonstrert sine solide kunn- jeg har det rette syn. Spørs- kyrnret hadde begitt seg inn i en patriotisk hedersgrav , res- kanert og ikke sjelden bestjålet 
skaper i Morgenbladet og Na- målet er om andre meninger Drøbak-sundet hvis Quisling ten falt som offer for «retts- og mishandlet av hjemmefront 

(Forts. side 6) enn Bøckmans får spalteplass hadde vært den tyske strids- oppgjøret» . (Forts. side 6) 
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GRUMSEDE HOLDNINGER 
Rundt om i vårt land stiftes det foreninger som 

under forskjellige navn har som innhold ccNorge for 
nordmenn». Disse blir da utskjeldt som rasistiske. 
For det er Ikke fromt å mene at Norge skal forbli et 
norsk land. 
~e fattige i Norge må tenke på at de lever i verdens 

r ste land og slutte å klage hvis de ikke har noe 
sted å bo, eller må dø i sykehuskøer eller lide ondt på 
eldrehjem som ikke fungerer, mens vi tar oss av de 
velstående fra den tredje verden på våre høyfjells
hotell. Som forøvrig ikke faller helt i våre nye lands
menns smak. 

Det er nemlig ikke de virkelig fattige som kommer 
hit. De må pent bli igjen i sine fattige hjemland, som 
ikke akkurat blir rikere av at de velutdannede og 
ressurssterke forlater dem til fordel for en karriere i 
den rike del av verden. 

Hvis det virkelig var nøden vi ønsket å lindre, burde 
vi tenke på at vi ikke bare (penge-messig-sett) er 
verdens rikeste land, men også verdens dyreste. Så i 
steden for å fø en familie her i landet, kunne vi fø mer 
enn det tidobbelte antall i et land hvor flyktningene 
religiøst og kulturelt sett hører hjemme. Det ville 
spare, både oss og dem, for de rase- og kulturkolli
sjoner som m å komme når de bare er blitt mange 
og sterke nok. Det er nemlig ikke alle kulturformer 
som lar seg forene, eller alle religioner som er I slana 
t~o-" leve i fred med hverandre. 

. or bak mye av den uro, nød og elendighet som 
fyller verden med flyktninger, ligger nettopp den 
slags uløselige konflikter. Selv folk av samme blod 
makter ikke leve i fred sammen ~dersom de er splittet 
opp i uforenlige trosretninger eller kulturformer. 

Det er ikke nestekjærlighet som ligger bak ønsket 
om å gjøre Norge til et multinaSjonalt og multikultu
relt samfunn. Men en politisk, unasjonal ideologi. Og 
at man forsøker å dekke over dette med en falsk 
humanisme, er den virkelig grumsede holdningen. 

QUISLINGS FORSVARSTALE 

PRAKTUTGAVEN: 
Pris kr. 300,- inkl. tre eks, av 
billigutgaven. 

BILLIGUTGAVEN: 
Pris kr. 45,-. 

Bestilles fra: 
AlS HISTORISK FORLAG 
Postboks 924 Sentrum 
0104 Oslo 1 

Betalingen vedlegges som 
sjekk eller sendes til postgiro 
5154638 eller bankgiro 
6063,05,01248. 

FOLK og LAND SIDE 3 

Fred må være sterkere enn hat! 
, Av Edmund Roll 

Jeg har med stor mteresse 
lest RU-61 sitt innlegg i denne flere penger enn ved å ta arbeid 
avis av 14, i.d. «VAR NOR- som tjente norske interesser? 
GE I KRIG?», Det var god bruk for disse 

RU-61 skriver bl.a.: «Var nordmenn til gårdsarbeid og til 
Norge i krig med Tyskland et- skogsarbeid, men de sto bare i 
ter 10. juni 1940? Nei, kanskje kø på de tyske arbeidsplasser, 
var vi ikke det formelt. Men de Høsten 1942 var jeg en av de 
aller fleste nordmenn visste i tusener av unge nordmenn som 
alle fall at landet vårt, Norge, meldte seg FRIVILLIG som 
var okkupert aven fremmed solda.t. mot Stalin, Ingen av oss 
makt , . . » var den gang i den MINSTE 

« V ar de kanskje ikke i krig TVIL om at krigen mellom 
alle jødene som ble jaget som Norge og Tyskland var av
dyr i landet vårt, for så å ende i sluttet etter kapitulasjonen 
en konsentrasjonsleir et sted i den 10. juni 1940, og våpnene 
Europa?» «Jeg er sikker på at ble nedlagt. Det var meget 
de aller fleste nordmenn visste vanskelig for oss som lå ute 
at det var krig fortsatt. Og det ved fronten å kjenne til hvem 
visste nok de nordmenn som som «jaget» og arresterte de 
gikk med tyskerne også», norske jøder, «. . , for så å 

Hvem er « ... de nordmenn ende i en konsentrasjonsleir et 
som gikk med tyskerne også»? sted i Europa». 
Mener RU-61 at dette var de Men, kanskje RU-61 vet 
nordmenn som FRIVILLIG hvilke nordmenn det var som 
vedlikeholdt de flyplasser her i arresterte jødene her i landet 
landet - før 10. juni 1940 - under «krigen»? Var det de 
som tyskerne hadde okkupert, nordmenn som etter 1945 fikk 
hvor tyske kamp- og bombefly tildelt fellesbetegnelsen 
kunne starte for å angripe «Landssvikere», eller var det 
norske og andre enheter som noen av dem som kan få AT
kjempet mot okkupantene? TEST for «GOD NASJONAL 
Eller var det de l00-tusen av HOLDNING» under hele ok
nordmenn som - etter 10, juni kupasjonen? 
1940 - jobbet frivillig bl.a. Jeg tillater meg å tilføye: Det 
med å bygge okkupantenes internasjonale krigsdeltager
festningsanlegg, eller i den forbundet makter å samle 
mekaniske industri, hvor de krigsveteraner fra begge fron
laget kanoner, ammunisjon, ter, Når gjør Norge noe lig
sprengstoff og miner m, v" nende? Det ligger ingen auto
fordi de på denne måte tjente matikk i dette at den som vin-

ner krigen også har vunnet fre
den. Tidligere stortingsrepre
sentant for SP og motstands
mann, Erland Asdahl, sa i et 
radiointervju forleden: « VI 
V ANT KRIGEN, MEN VI 
TAPTE FREDEN». Hvorfor 
sier Asdahl dette? 

Like utenfor den østerrikske 
byen Klagenfurt, ligger fjellet 
Ulrichsberg, hvor krigsvetera
ner fra hele Europa møtes en 
gang hvert år. 25-årsjubileet 
ble feiret i 1984. Ca. 10 000 
veteraner var samlet for å min
nes de falne og de soldater som 
aldri kom tilbake til sine fed
reland etter krigen. Parolen for 
Ulrichsberg er: FRED MÅ 
V ÆRE STERKERE ENN 
HAT. 

Mot slutten av den 2. ver
denskrig kjempet Gebirgsdivi
sion «Nord», som besto av 
europeiske frivillige, mot den 
70th. amerikanske infanteridi
vidjon - Trailblazer Associa
tion ved Vogesene i Frankrike. 
I dagene 27-29/9-85 møttes de 
på ny i den tyske byen Bad 
Windsheim, for å minnes sine 
falne og feire den forbrødring 
som fant sted mellom disse 
fordums fiender allerede i 
midten av 70-årene. 

Det deltok ca, 900 veteraner 
i stevnet. Foruten de tyske til
reisende og femti veteraner fra 
den 70th. Div., som sammen 
med sine familier var kommet 

(Forts, side 6) 

NOEN FAKTA OM DEN 
NASJONALE UNGDOMSTJENESTE 

Loven om nasjonal ung- og det lå helt utenfor alle mu- presset fra omgivelsene ikke 
domstjeneste av 5. februar ligheteråinnkalleallnorskung- realisere sitt ønske, På samme 
1942 som forpliktet enhver dom til tjeneste, I et intervju måte var det mange ungdom
ungdom mellom ti og atten år med Stang, offentliggjort i en mer som gjeme ville være med 
til å tjenestegjøre i Nasjonal rekke aviser 7, februar 1942, i NSUF, men som av forskjel
Samlings Ungdomsfylking, heter det da derfor også: lige grunner ikke våget det, 
var blant de mest omstridte «Betyr loven at all ungdom Lovens hensikt var å gjøre det 
hendelser under okkupasjo- mellom 10 og 18 år med en lettere for disse kategorier ved 
nen. Det strømmet da også inn gang skal ta del i arbeidet inn- at de kunne skylde på inn
mengdevis av protestbrev til en NS ungdomsfylking?» spør beordring. Det viste seg da og
NS ungdomsfører , minister intervjueren. Stang svarer: så at det slett ikke bare kom 
Axel Stang, som forøvrig sin «Nei, det er ikke tilfellet. Lo- protester, men også en rekke 
vane tro tok dem meget alvor- ven vil bli gjort gjeldende for henvendelser fra foreldre og 
lig. avgrensede områder og al- ungdommer som ba om «inn-

Det er imidlertid viktig å dersklasser etterhvert som det beordring», 
understreke at lovens hensikt viser seg hensiktsmessig, In- I praksis ble ungdomstjenes
var en noe annen enn det synes gen er forpliktet til å melde seg ten stort sett bare gjennomført i 
å fremgå av lovens umiddel- til tjeneste før det utsendes distrikter der NS hadde en til
bare tekst. Stang såvel som særlig beskjed om det,» slutning i befolkningen langt 
ungdomsfylkingens øvrige le- Dette vet jeg var et signal fra over landsgjennomsnittet. 
deise var fullt klar over at man Stangs side om at loven ville Hva som kan diskuteres, er 
selv om man ville, ikke var i bli praktisert med all mulig selvfølgelig hvorvidt det var 
stand til å gjennomføre loven lempe. klokt å utforme en lov i såvidt 
overensstemmende med dens Lovens mening var nemlig drastisk form når målsetningen 
bokstavelige tekst. Vervingen denne: Mange foreldre ønsket ihvertfall på kort sikt egentlig 
til fronttjeneste og frontsøs- at deres barn skulle delta i var nokså begrenset. 
tertjeneste hadde i stor utstrek- ungdomsfylkingens arbeide, 
ning tappet NSUF for ledere, men turde på grunn av lentehirdleder 
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Fra sommerens debatt i «Aftenposten» 
Innlegg som ikke kom inn: 

DEN HISTORISKE 
SANNHET 

PROFESSOR 
UTEN KJENNSKAP TIL 

KAPITULASJONEN I 1940 
Av oberstløytnant Anton Olstad 

Mange mener at Aftenpos
ten fortjener ros for raushet 
ved å ta inn Idar Aarheims 
«Hetsen mot Vidkun Quis
ling» 7. august og Knut 
Bøckmans svar «Quisling, 
pressen og rettsstaten» 12. au
gust. Meget interessante og le
severdige artikler, uansett hva 
man måtte vite, og mene, om 
1940-ledelsen. Det er grunn til 
å beundre Aarheims sivilkura
sje. Ennå finnes det rester av 
krigstidens, dengang nødven
dige, isfront. De som lå i 
aprilsnøen med Krag-Jørgen
sen riflen og hørte Quislings 
tale om at han hadde overtatt 
makten og at det var forbry
tersk å gjøre motstand, er ikke 
i tvil om at Quisling den 9. 
april·1940 begikk det høyfor
ræderi han ble dømt for. Men 
det er ikke det denne disku
sjonen egentlig gjelder. Den 
gjelder Nygaardsvoldregje
ringens egen skyld, ikke fordi 
noe annet partis regjering ville 
ha gjort det nevneverdig bedre 
- men det var nå de herrer som 
i sin uformuenhet hadde stelt 
med nøytraliteteh og med For
svaret tankeløst som hoved
personen i Goethes Zauber
lehrling. De mobiliserte ikke 
da det var tid. 

Og de stakk av, riktignok på 
Hambros initiativ. Det var det 
grunn til. De tyske fall
skjermjegerne som først landet 
på Fornebu, hadde Kongen og 
Regjeringen som første mål. 
Slottet var da også det første 
sted de dro til. Kommet til 

Under den engasjerende de
batten Idar Aarheim satte 
igang i Aftenposten, skriver 
Knut Bøckman at han «som 
13-åring nær var blitt offer for 
en kule fra en tysk SS-offiser» 
(AP 12/8). 

Siden jeg selv omtrent var 
på hans alder under krigen, 
stiller jeg meg ut fra egne erfa
ringer noe uforstående til 
Bøckmans opplysning. På det 
tettstedet jeg vokste opp, var 
det ganske mange tyskere fordi 
stedet var et kommunikasjons
knutepunkt. Skolen jeg gikk 
på, lå like ved en tyskerleir og i 
den store, gamle bygningen 
hvor vi bodde, og hvor post-

Hamar trodde de at det frem
deles var mulig å drøfte en så-
kalt dansk løsning. Videre på «Hvilken taktikk har det Av John Sand kaptein Steen side 41 at de ble 
flukt mot Sverige - Nygaards- ikke vært å forlede folkets en integrerende del av den bri-
vold bruker selv ordet flukt - raseri i retning NS.» er også vesensforskjellig på tiske marine. Dette korrespon-
havnet de på Elverum. På re- (Overlege Johan den måte at kapitulasjonen ved derer fullt ut med h.r.advokat 
gimentssjefens initiativ og Scharffenberg i Morgen- Stalingrad bare omfattet de Annæus Schjødts opplys-
ansvar ble tyskerne stanset på bladet 23/ JO 1948.) omringede styrker der, mens ninger i «Riksrådsforhand-
Midtskogen om natten. Re- Trondheimsavtalen omfatter lingene i 1940» side 47: «For 
gjeringen hadde ikke bestemt Et debattinnlegg i Aftenpo- «die gesamten norwegischen krigsmarinen var stillingen 
seg. Og første mobiliserings- sten 26. august av professor Streitkriifte». Avtalen omfat- den at alt som ikke var tatt av 
dag var to dager senere. Da Finn Seyersted inneholder så ter også klare bistandstilsagn tyskerne og ødelagt, allerede 
Kongen 10. april sa nei til en mange misvisende og man- overfor tyskerne ved at den var i britisk tjeneste. Det saql
regjering Quisling og regje- gelfulle opplysninger at jeg norske overkommando for- me gjaldt vårt krigsutstyr 
ringen var enig, svarte tysker- synes Aftenpostens store le- plikter seg til snarest å sette Orlogskaptein Steenopply
ne med å bombe Elverum og serkrets har krav på å få vite flyplassene Bardufoss og ser videre i bind IV side 210m 
Nybergsund Il. april. hva som faktisk skjedde i Skånland i brukbar stand. Ge- de få fly (visstnok 3) som nåd-

Regjeringen var fredløs, og 1940. neral Ruge stilte også norske. de Storbritannia i juni 1940, at 
hadde all grunn til å være redd Professoren hevder bl.a. at tropper under tysk kommando, de var foreldede. «Ikke noen 
tyskerne, som jo faktisk hadde det ikke er noen prinsipiell for- noe som ville ha vært helt av flyene tilfredsstilte kravene 
prøvd å utslette den. Man me- skjell på general Paulus kapi- utenkelig dersom den faktiske til fart og kampkraft for å ta 
ner at ordren om bombingen tulasjon ved Stalingrad i 1943 krigstilstand had,de vart etter opp kampen med mer tidsmes
kom direkte fra Berlin. Otto og general Ruges kapitulasjon undertegnelsen av Trond- sige fly.» Og C. J. Hambro 
Ruge blir utnevnt til komman- i 1940.' De' to kapitulasjoner heimsavtalen. forteller i «De første måneder» 
derende general efterat gene- har imidlertid helt forskjellig Professorens anførsel om at side 154: «Et av flyene for
ralstaben 10. april på Rena for; karakter og omfang. Som kjent de kampdyktige deler av mari- svant på sin tur over Nord
teller justisministeren at hæren skjedde Paulus kapitulasjon nen og flyvåpen dro til Eng- sjøen. Resten av dem som kom 
etter mange års forsømmelse, mot Hitlers ordre, men den land, trenger også en kom- fram ble erklært tjenesteudyk
ikke er rare greiene. Ruge norske kapitulasjon ble beord- mentar. I det ruvende 7-binds tige av englenderne.» 
hadde selv kalt den den dår- ret av Konge og Regjering, jfr. verk «Norges Sjøkrig» skriver Om flyverne i 1940 beretter 
ligst øvde og dårligst utrustede innledningen til general Ruges forfatteren, orlogskaptein major Fr. Meyer i «Hærens og 
i Europa. Men britene lovet å telegram 8. juni til den norske Steen i bind IV bl.a.: «Iløpet marinens flyvåpen 1912-45» 
«komme øyeblikkelig og med Stockholmlegasjon: «Konge av juli måned reiste de fleste av side 153 at det var «helt på 
full styrke». Undertegnede og Regjering har forlatt landet de norske sjøoffiserer som frivillig basis» flyverne ble 
husker enda hvor oppmun- og har gitt meg ordre om å inn- hadde tjenestegjort under kri- med. Side 154 fortsetter-'
strende Ruges dagsordrer - stille fiendtlighetene. Ordren gen i Norge i 1940 tilbake til joren: «Det personell som L.~~e 
han var en fremragende peda- er en logisk følge av regje- sine hjemsteder». Om de far- ville reise ut av landet ble de
gog - om at de allierte satte i ringens konstatering under tøyer som dro til England for- mobilisert 9. juni.» Majoren 
land tropper, var. Nå skulle det statsråd før avreisen til Eng- teller Steen i nevnte bind side opplyser videre at de brukbare 
føres oppholdende strid (en land: «Under disse forhold ... 21: «De var av liten kampverdi fly skulle flys til Finland og at 
særdeles nedbrytende form for vil det være håpløst for Norge og ikke krigsskip i vanlig for- general Ruge beordret kaptein 
krigføring), inntil vi sammen å fortsette krigen.» Dette er stand». Og om de fartøyer som Ole Reistad å ta seg til Finland 
skulle kaste tyskerne på sjøen. innført i statsrådsprotokollen ble satt i drift etter ankomsten for å forsøke å få etablert en 

(Forts. side 6) og bifalt av Kongen. Avtalen til England, opplyser orlogs- (Forts. side 6) 

MOTSTANDSGUTTEN BØCKMAN En patrulje av det tyske felt
gendarmeri grep inn og brakte 

den. Og for første gang hadde bråkmakerne til lensmanns
vi følelsen av at voksne tok oss kontoret hvor jeg tror de ble 

vel sine egne og når vi kom på alvorlig i vår kunnskapstrang. bøtelagt. 

kontoret og telefonsentralen 
lå, var et par værelser leiet 
(eller rekvirert) av den tyske 
sjef som gjeme var en major i 
Wehrmacht (litt skifte var det). 

En tid hadde vi også besøk 
aven mindre SS-avdeling. Det 
var nok de stilig ste av alle tys
kere jeg så under krigen, og det 
var ikke få. 

Men uansett hvilke våpen 
tyskerne tilhørte, oppførte de 
seg høflig og korrekt overfor 
de sivile og det var adskillig 
fraternisering med «fienden». 
Særlig hyggelig var de mot oss 
barn. Noen av de eldre savnet 

Av Sigurd Madsen 

mer fortrolig fot, ble det ofte En dag oppdaget vi at vi Jeg nevner disse ting fra min 
vist familiebilder og fortalt om skjønte tysk like bra som barndom fordi mine erfaringer 
forholdene i Tyskland og øst- norsk. er så ganske annerledes enn 
errike. To av oss som viste oss Bare en gang husker jeg at Bøckmans. 
mest interessert i biler og vå- det kom til alvorlige gnis- Tyskerne hadde sannelig 
pen, tok de seg av med tysk ninger med tyskerne. Det var ikke for vane å løpe rundt med 
grundighet og en åpenhet som en høstdag i 1944, sannsynlig- ladde våpen på jakt etter små
var merkelig når jeg nå tenker vis en lørdagskveld, at noen gutter. Og det skulle enda ha 
tilbake. piker fra stedet hadde vært på vært en SS-offiser med den 

Sannsynligvis var det for- dans på en kafe hvor det var strenge disiplin som hersket 
budt å ta oss med på kjøretøyer tyskere. På hjemveien ble to av blant dem som skulle ha skutt 
som var militære, men tysker- dem overfalt av berusede og mot en 13-åring? 
ne gjorde det og satte oss tolv- sjalu nordmenn som kalte dem Lekte Bøckman motstands-
åringer inn i en spennende ver- tyskerhorer og lignende ting. gutt? 
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NR. 8 - 1987 FOLK og LAND SIDE 5 

Fra sommerens debatt i «Aftenposten» 
Innlegg som ikke kom inn: 

PARTSINNLEGG FRA EN 
FOLKERETTSLÆ RD 

Av Idar Aarheim 

At professor Finn Seyersted misjonen av 1945. Der leser 
som gammel hjemmefront- vi: 
mann forsøker å opprettholde «Jeg sa», skriver han (Berg) 
uholdbare myter om Norge og i sin dagbok «at jeg personlig 
Den annen verdenskrig, er trodde at Quisling var i sub
psykologisk forståelig. Men at jektiv god tro, - at han virkelig 
han (26/8) avgir sitt parts inn- trodde å ha varetatt sitt lands 
legg under dekke av å være interesser ved det han hadde 
upartisk folkerettslærd, er gjort, og at jeg derfor kunne gi 
akademisk sett kritikkverdig. en erklæring om denne min 
særlig når han lett påviselig tar personlige mening». 
føjl i sine påstander. 

Paal Berg 
Den første myte Seyersted 

forsøker å opprettholde, er den 
at høyesterettsjustitiarius Paal 
Berg «meget mot sin vilje» 
roste Quisling 15. april 1940. 
Seyersted skriver endog at det 
var «et krav fra tyskerne». 
Hvor har han denne utrolige 
påstand fra? Hvilken logisk 
mening gir det hvis tyskerne 
forlangte at den mann de ville 
ha fjernet (Quisling), samtidig 
skulle skamroses? 

Dessverre for Seyersted (og 
Bøckman) har vi derimot Paal 
Bergs egne ord for at han av fri 
vilje roste Quisling for utvist 
«fedrelandssinn». beviset fin
ner vi på side 159 i Innstil
,- ~en fra Undersøkelsekom-

Kapitulasjonen 10. juni 
1940 

Den annen myte Seyersted 
forsøker å opprettholde, er den 
at Norges kapitulasjon 10. juni 
bare gjaldt de gjenværende 
<<landstridskrefter» i Nord
Norge (et uttrykk som forøvrig 
ikke forekommer i noen av de 
to kapitulasjonsdokumenter 
fra denne skjebnesvangre 
dag). 

Under felttoget i Norge vå
ren 1940, ble det inngått flere 
lokale og regionale overgivel
ser efter hvert som de norske 
styrkene oppga kampene. Det 
som lenge er forsøkt hemme
ligholdt, var at 10. juni ble det 
inngått både en regional over
givelse av stridskreftene i 
Nord-Norge og dessuten en 

total kapitulasjon for samtlige 
norske stridskrefter. Den første 
(som kan sammenlignes med 
de andre del-kapitulasjoner 
som allerede hadde funnet 
sted) gjaldt de gjenværende 
norske styrker i Nord-Norge. 
Den ble undertegnet kl. 9.55 
på Spionkop ved Bjørnefjell av 
henholdsvis generalløytnant 
Dietl og oberstløytnant Wrede 
Holm. I dette dokument om
tales de norske avdelinger i 
Nord-Norge som «den norske 
nordarme» . 

Hovedkapitulasjonen 
Hovedkapitulasjonen som 

derimot gjaldt hele den samle
de norske krigsmakt, ble un
dertegnet i Trondheim kl. 
17.00 av oberst Buschenhagen 
for den tyske generalstab og 
oberstløytnant Roscher Niel
sen for den norske generalstab. 
Allerede 8. juni hadde general 
Ruge som Norges forsvarssjef 
sendt telegram til Den norske 
ambassade i Stockholm for 
snarest å komme i forbindelse 
med den tyske overkommando 
i Oslo. Det heter i telegrammet 
at Kongen og Regjeringen har 

(Forts. side 7) 

••••••••••••••••••••••• 
Brev til Sundar 
Sjefredaktør Egil Sundar 

Oslo, den 7/9 1987 

Eksempel: Han påstår (lik
som Bøckman) at Bergs ros til 
Quisling 15/4-40 «var et krav 
fra tyskerne». 

Jeg aksepterer at Knut Jeg kan med sitat fra Bergs 
Bøckman får siste ord i debat- egen dagbok bevise at han 
ten med meg, men at han fort- gjorde det av egen, fri overbe
setter med uholdbare sleng- visning. 
bemerkninger efter at debatten Nettopp for å konsentrere 
er slutt, strider mot god presse- debatten, besvarte jeg 28/8 tre 
skikk. Det skjedde i hans inn- motinnlegg i ett, deriblant 
legg på debattsiden 4/9 Varvlns. Varvin gis allikevel 
«Slemme Vesten og snille anledning til å komme tilbake, 
Gorbatsjov». mens mitt korte svar (vedlagt i 

Likeledes synes jeg det er kopi) sendes i retur. Da gjelder 
ille at dr. juris Finn Seyersted i plutselig ikke prinsippet om at 
et 4-spalters oppslag 26/8 får den som er først ute også skal 
gå løs på meg i et frontalangrep ha siste ord! 
mens jeg er fratatt retten til å Jeg fasthol1er det fortjenst
svare ham. fulle i å ta inr: mitt første inn-

Det til tross for at han siterer legg om dette tabutema. Men 
en lang passasje som han tol- resten av debatten har jeg 
ker efter forgodtbefinnende. opplevet som en kamp der jeg 
Hans partsinnlegg under falsk har fått ene armen bakbunden 
dekke av akademisk nøytrali- og at jeg ved siden av motstan
tet, er særlig ille fordi det derne, også må slåss med 
inneholder faktiske feil. dommerne. 

Idar A.arheim 

MANEDENS 
PERNILLE EPISODER 

<<leg vet ikke om jeg skalle over til selve budskapet, som fødte. fortelle at mor vokste opp i en medført av elendighet. 
eller gråte», skriver vedkom- jeg gjengir i sin helhet: At dette virkelig har skjedd mindre bygd, og at mormor Sammen med andre eien
mende som sendte meg et ut- «Men plu~selig en dag ble det kan fremdeles bekreftes av jle- var en av ildsjelene i kvinnenes deler var den blitt solgt på 
klipp fra «Arbeiderbladet» av født en liten gutt som hadde et re enn meg.» sanitetsforening i bygda. Det auksjon etter en enslig uten 
27/7. Utklippet stammet fra ganske stort og stygt hakekors Jeg må bekjenne at jeg hylte var den som skaffet midler til å slektninger, som var død av 
«Meninger om mangt», somjo midt på ryggen. Vi ble straks av latter da jeg leste det, og holde bygda med en sanitets- tæring. Det gikk ikke lengefør 
er avisens betegnelse på de sammenkalt for å se på dette med utklippet i vesken la jeg i søster. også kjøperen fikk tuberkulo
spaltene hvor leserne kommer oppsiktsvekkende. Det var en vei til mitt opphav, som koste «Dette minner meg i sin nai- se, og døde, og slektninger ar
til orde, og jeg må virkelig helt tydelig rød stripe i en for- seg med ettermiddagsteen da vitet om noe din mormor for- vet også dundynen. Da så også 
denne gang komplimentere dypning i huden som utgjorde jeg kom. Jeg var så ivrig at jeg talte da hun en kveld kom hjem arvingene ble syke av tuber
organet for dets liberale inn- et helt tydelig hakekors midt på dumpet ned i en stol uten å ta fra et av de månedlige møtene i kulose, kom dynen i søkelyset. 
stilling til innsenderne. ryggen på den lille gutten, ca. av meg regntøyet, og stoppet sanitetsforeningen», sa mor. Og tenk dere, avsluttet ifølge 

Men tilbake til utklippet. ~4 cm. stort. far som var på vei for å hente «Til familiens fryd avla hun mor den fortellende sin beret-
Under overskriften «En un- Vi ble straks enige om ikke å en kopp til meg. alltid beretning når hun kom ning, da de sprettet opp dynen 
derlig episode fra krigens år» si noe til moren, for det var jo «Herregud», utbrøt far da hjem, og det var litt av hvert å fant de tusenvis av basiller i 
forteller bidragsyteren innled- ingen feil på gutten ellers. Men jeg hadde avsluttet min høyt- fortelle, for et par av medlem- det ene hjørnet av dynen. 
ningsvis at det er «alt oppsty- i løpet av liggetiden, som var lesning, «dette er jo så sykt at mene var uhyre godtroende. Nå syntes mor at det gikkfor 
ret omkring Quislings 100- 12 døgn den gangen, så var jo det bare kan sammenlignes Samtalen i foreningen had- vidt så hun kom med enforsik
årsdag» som har bragt episo- merket blitt noe svakere, iall- med seg selv.- Men de la i alle de denne kvelden i det vesent- tig protest. 
den frem i erindringen. fall den røde stripen. fall diskresjon for dagen da de ligste dreiet seg om smittsom- Da så den andre av dem som 

Derpå skriver hun litt om Etterpå fikk vi høre atfaren unnlot å fortelle moren om me sykdommer. Dafortalte en mor betegnet som godtroende, 
sitt arbeide som pleier på en til barnet var stornazist, så det konsekvensene av å få barn av de tilstedeværende som et hvast på henne, og sa: «Nei, 
liten fødselsklinikk de første må vel ha vært det som hadde med en stornazist» . skrekkens eksempel om en du, det er sikkert sant. Jeg har 

. årene av krigen, før hun går satt sitt preg på den lille ny- Før jeg går videre må jeg dundyne, og hva denne hadde hørt om verre ting enn det». 
------- -_ .. _._._-
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SIDE 6 

RUDOLFHESS 
FREDENS FANGE 

ER DØD 

Han ofret sitt liv for freden. 
Fløy til sin venn, Lorden,
trodde at germanere var 
gentlemen, 
selv om frendefolkene kranglet 
og sloss. 

Han tok feil. Vennene bøyde 
sine knær 
ved Gullkalvens alter. 
Fulgte sitt folks korrupte 
ledere-, 
og Fredens Venn ble Fredens 
Fange! 

Firti-seks år satt han ifengsel-, 
dømt for hva? 

Jeg er ingen udelt Quisling
beundrer, men da jeg i øsreg
net stod foran hans bauta på 
Gjerpen kirkegård 18. juli, på 
hundreårsdagen til Norges 
mest utskjelte mann, rant noen 
ord av gamle redaktør Hoff i 
Farmand meg i hu: 

«Det verste ved Quisling var 
at han hadde rett.» 

Vi burde nu 42 år etter 1945 
se på «rettsoppgjøret» som det 
det var: seierherrenes hevn 
over taperne. Så får vi heller 
diskutere hvor hård hevnen 
var. Mild var den i alle fall 
ikke. 

FOLK og LAND 

av å være folkerettslærd, skri- og det amerikanske militære 
ver et særdeles tendensiøst tidsskrift «Stars and Stripes» 
partsinnlegg. Vi kan imidlertid var blant de som refererte fra 
glede våre lesere med disse to stevnet. 
motinnleggene. På vegne av amerikanerne 

Det ville føre for langt å var presidenten og visepresi
gjengi hovedtrekkene fra Af- denten for den 70th. ameri
tenposten-debatten. ~este- kanske Div. til stede. I likhet 
parten fremgår av disse doku- med de andre talerne, bl.a. 
mentarartikler samt Idar Aar- Bad Windsheims tidligere 
heims avsluttende brev til borgermester, nå æresborger 
sjefredaktør Sundar. Etter det av byen, talte de om menn som 
ble forøvrig det lille inserat selv hadde opplevd og følt kri
mot tidligere Farmand-redak- gens redsler på kroppen, og 
tør Varvin, tatt inn i Aftenpos- derfor hverken ønsker krig el
ten. ler folkemord, og framfor alt 

tar avstand fra enhver form for 
~~~~~~~~~~~ nynazisme. 

Professor ... Visepresidenten for den 
70th. amerikanske Div. sa 

Tyskland alene. .. (Forts. fra s. 4) bl.a.: «Jeg tror dette er den 
norsk flyskole der. Med Rei- riktige vei, så fortsett, uten å 

(Forts. fra s. l) stad fulgte flere løytnanter. bekymre dere, å tjene den store 
tyske arkiv som ble beslaglagt Som vitne under bevisopp- sak som handler om fred og 
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først og fremst hadde ansvaret 
for elendigheten - og setter 
igang et rettsoppgjør som gikk 
over alle støvieskaft. men det 
som særlig irriterer mange, er 
at enkelte toneangivende hi
storikere, istedenfor å analy
sere årsaker og virkning, har 
sett det som sin oppgave å ren
vaske og pynte på, og sågar 
prøve å gjøre en 1940-helt av 
førstemann i den regjering som 
så totalt hadde sviktet. En 
som, brutalt sagt, berget seg 
ved å stikke av. At Quisling 
ble dømt, fritar ikke regje
ringen for dens store skyld. 
Det er diskusjonens kjerne. 

2300 Hamar 
Anton Olstad 

Kadett, mitraljøsetroppsjef, 
1940. 

Sviktet dog aldri sine idealer! 
Stred i sin ensomhet 
mot dragen med de to hoder, 
mot Ulven og Ormen, 

etter krigen og gjort tilgjenge- tak i Ragnvald Skanckes be- forsoning, selv om det har blitt ~~~~~~~~~~~ 
lige for forskning, viser at gjæring om gjenopptakelse, sa lagt og vil bli lagt hindringer i 
Tyskland ikke regnet med å ha general Ruge bl.a.: «Regje- veien». 

som fanget og dømte 
ham og hans folk. 

Til sist valgte han å dø 
ensom i Spandaufengslets hage. 
Heil være fredens stridsmann! 
Måtte ditt minne aldri dø, 
rakryggede Rudolf. 

Anklager ... 
(Forts. fra s. l) 

Tore Elg 

kapasitettil Høre en stor krig.» ringen var en del plaget av På kirkegården i Bad 
Oxford-professoren A. J. grunnlovens bestemmelser om Windsheim ble det lagt ned 

Taylor, britisk-jødisk histori- at Kongen ikke kan forlate kranser ved minnesmerket 
ker, fastslår: «Nivået i den landet uten å være i felten. I over de falne. Kransen fra Div. 
tyske rustningsindustri i 1939 den anledning (min uthev.) «Nord» ble lagt ned aven tid
har gitt det avgjørende bevis skulle han såvidt mulig ha ligere amerikansk soldat og en 
for at Hitler ikke tenkte på en væpnede styrker med seg.» I tidligere frivillig tysk soldat. 
større krig ... I Hitlers regi ble følge general Ruge var det for Kransen fra 70th. Div. ble lagt 
Tyskland rustet for å vinne en å tilfredsstille kravet i grunn- ned aven tidligere amerikansk 
nervekrig - den eneste krig han lovens paragraf 41 at de svært soldat og en tidligere frivillig 
i noen grad forsto seg på.» En begrensede fly- og marine- norsk soldat. 
stor krig var ikke i hans planer. stridskrefter ble med til Eng- I likhet med visepresidenten 
I sine vurderinger beregnet han land. fra 70th. Div. - er jeg en av 
dog Churchill feil. Hans tilbud A v den militære undersø- dem som tror: DETIE ER 
om fred etter Polen-felttoget kelseskommisjons rapport, ser DEN RIKTIGE VEI. 
og Rudolf Hess' forsøk med vi at general Ruge i 1940 an- Vennlig hilsen 
tilbud til England om fred, befalte samtlige garnisoneren- Edmund Roll 

ingene.» (Min uthevelse) førte ikke frem. de offisererågi sitt æresord på (Klippet fra 
På åndslivets område ble Det engelske tidsskrift «The at de «sålenge Norge var be- «Gudbrandsdølen») 

også «apartheid» innført - se Nineteeth Century», slapp i satt, ikke skulle foreta noen 
her Hans Fr. Dahl: «Dette er septemberutgaven 1939 katta som helst krigersk eller fiendt-
London» side 350: «Ved sin ut av sekken når det gjaldt det lig handling mot det tyske rike 
tiltredelse i 1948 ga Fostervoll britiske krigsrnål: «Selv om eller tyske statsborgere». Jeg Den historiske ... 
et generelt forbud mot å bruke Tyskland hadde hatt et demo- tror at endog professor Seyer-
noe åndsverk av ham (Ham- kratisk system, ville allikevel sted vil finne det litt for drøyt (Forts. fra s. 4) 
sun) i kringkastingen.» England sett det som en nød- at landets forsvarssjef skulle Selvom regjeringens kunn-

I hetsen mot Sør-Afrika ser vendighet å opprettholde like- beordre det norske offisers- gjøring ikke nevnte ordet krig, 
det ut til at Norge følger rege- vekten». korps til passivitet dersom kri- var vi faktisk i krig fra 11. 
len: Fei først for andres dør. HG gen pågikk for fullt fra Eng- april. 
Og la skitten foran egen dør land. Da felttoget med våpen er 
ligge. =~~~~~~~~~~ Den 9. april 1960 skrev over, drar regjeringen videre, 

8643 Bjerka, 23/8 1987 Pressehistorie... overlege Scharffenberg i Mor- på flukt fortsatt og presset av 
John Sand genbladet: «Vårt folk bør lære engelskmennene, til England. 

(Forts. fra s. 2) den hele sannhet å kjenne og Hjemme i Norge var skuffeI-
t· A t Ol t d erkjenne sin egen skyld for 9. sen over reoieringen og britene lonen mens n on sa. o • e.l 

~~~~~~~~~~~_ som under krigen tilhørte mot- apnl o~ 5 ars o~upasJon». meget stor. Riksrådsforhand
= satt fløy, har med modige ar- Etter mm oppfatmng er sann- lingene sommeren og høsten 
Hetsen ... 
(Forts. fra s. 2) 

tikler skapt fruktbar uro i egne hetss~keren Sc.harffenbergs 1940 gir egentlig et godt bilde 
kr t ord hke aktuelle l dag. av situasionen. Noen mener at 

eser. 8643 B' ka' J 
'.ler . det grenset til forræderi, andre 

og jøssinger. Også regelrett Misbruk av akademiske John Sand _ blant dem undertegnede -
torturering av «landssvikerne» titler 
fant sted i betydelig omfang. Den største skjønnhetsplett ~~~~~~~~~~~ 
Det burde ikke minst Knut på den begrensede diskusjon -
Bøckman vite fordi hans far, Aftenposten tillot, vat at pro- Fred må være ... 
prost Bøckman i Tromsø, gjor- fessor dr. juris Finn Seyersted (F t fr 3) 
de en aktverdig human innsats 26. 8. slapp til med en større or s. a s. 
for å bringe tortureringen av artikkel som fikk stå uimotsagt fra USA, deltok tidligere fri
de internerte på Sydspissen selvom både Aarheim og Sand villige fra Finland, Sverige, 
fangeleir til offentlighetens skrev tilsvar som viser hvor- Sør-Tyrol, østerrike, Norge 
kjennskap. dan professoren under dekke m.v. Det tyske presseagentur 

mener at mange gjorde det de 
mente var best for landet i ned
erlagstimen. Blant dem er da 
også senere høye embetsmenn 
og St. Olavsriddere. Jeg tror 
man må ha opplevd krigen og 
1940, for å forstå stemningen 
og skjønne situasjonen. 

Da krigen sluttet, kommer 
regjeringen hjem - de som 

«Atlanterhavs
pakt» ... 
(Forts. fra s. 1) 

Holland, og hvori Tyskland og 
eventuelt de britiske domi
nions og Amerika, senere 
kunne trekkes inn, ville bryte 
brodden av enhver bolsjevik7 
isk kombinasjon og sikre den 
europeiske civilisasjon og fred 
i overskuelig fremtid. - På 
tross av alle motsetninger som 
verdenskrigens blodige kon
flikter må ha efterlatt, er sådan 
redelig og sympatisk forståelse 
mellem individer av nordisk 
innstilling i alle land den vik
tigste plikt for alle langtskuen
de kvinner og menn. Jeg er så 
dypt overbevist om betyd
ningen herav under de nå' -
rende forhold og for verdt-•• " 
fremtidige utvikling at jeg ikke 
mener å kunne slutte disse be
traktninger over de russiske 
forhold og deres sammenheng 
med våre, bedre enn med en 
appell til dette skandinaviske, 
nordiske og stornordiske sam
arbeid. - Med denne betoning 
av det nordiske må vi ikke un
dervurdere betydningen av det 
alminnelige europeiske og in
ternasjonale samarbeid, hver
ken i sin alminnelighet eller for 
det russiske spørsmål. N avnlig 
er konsolidering av Europa, 
basert på forståelse mellem 
Frankrike og Tyskland, en 
nødvendig forutsetning for at 
Europas front mot Russland 
skal kunne holdes. Å splitte de 
to hovedstrømmer hvorav vår 
civilisasjon løper sammen, det 
latinsk-romanske og ger
mansk-nordiske, vilde være å 
spille sig de ødeleggende 
krefter ihende. Det er derfor vi 
ved siden av det nordiske, også 
må holde på det alleuropeiske 
og internasjonal~ samarbeid.» 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



NR. 8 - 1987 

Partsinnlegg ... 
(Forts. fra s. 5) 

forlatt landet og samtidig gitt 
ham «ordre om» å innstille alle 
fiendtligheter» . 

stet mange nordmenn livet og 
titusener flkk årelange fengsels
straffer fordi seierherrene had
de gitt sine dommere beskjed 
om at Norge var i krig også 
efter 10. juni 1940! 

Allerede i § l i hovedavtalen Skancke-prosessen 
fra Trondheim, ser vi at kapi- Under den skandaløse pro-
tulasjonen gjelder hele Norges sessen mot professor Skancke 
stridsmakt. Det heter: (skutt så sent som senhøstes 

«Samtlige' norske strids- 1948) toppet igrunnen uhyr
krefter legger ned våpnene og lighetene seg. Da stod Lon
vil så lenge den pågående krig donregjeringens tre fremste 
varer, ikke gripe til våpen mot ministre frem og løy om at de 
det tyske rike eller dets for- aldri hadde sett eller lest ho
bundsfeller». Det heter at i vedkapitulasjonen fra Trond
eventuelle tvilstilfeller, er det heim. 'S jelden har det vært 
. den tyske tekst som skal være. pinligeretaushetietnorskretts
avgjørende: i <fen står det ut- lokale enn efter at Skanckes 
vetydig at «Die gesamten nor- forsvarer (dr. juris øvergaard) 
wegischen Streitkråfte legen die kunne fremlegge et eksemplar 
Waffen nieder . . .». av kapitulasjonsdokumentet 

K!arerekan det ikke uttryk- med initialene til alle tre: 
kes at Norge kar kapitulert: At statsminister Nygaardsvold, 
~ftP.rkrigstidens norske jurister utenriksminister Halvdan 
l. .istorikere har vist seg som Koht og forsvarsminister Bir
elendige filologer ved å foreta ger Ljungberg! 
feilaktige oversettelser, er et Og alle autoriteter og aviser 
spørsmål som har mer enn i Norge var sommeren 1940 
akademisk interesse. Deres overbevist om at Norge som 
tendensiøse manipulasjoner nasjon ikke var i krig med 
med kapitulasjonsteksten, ko- Tyskland. Her i Aftenposten 

Nye «vennegaver» 
Hjertelig takkfor kr. 6.790, - denne gang. Disse pengene er av 

uvurderlig nytte og gjør det mulig for oss å sende a~isen til 
mennesker vi mener bør være underrettet om hva vi skriver. 

Har DU sendt en «vennegave» i det siste? 

«VENNEGAVER» 
Fra «Folk og Land»s venner. 

TAKK FOR FØLGENDE BIDRAG: 

.- '1., Drøbak 20,- H. S., Hallingby 

..... , Torp 100,- I. N., Drammen 

K. S., Aaklm 100,- O. B. H., Drammen 

S. W. K., Aaklm 100,- H. H., Drammen 

K. ø., Nanneetad 100,- B. R., Revetal 

O. K., Lillaatram 100,- O. K., Hus.,sund 

M. ø., Asgrelna 100,- K.B.,Voss 

K. R., Kongsvinger 50,- S. B., Straumsgrend 

O. H., Eina 100,- M. A., Alesund 

H. B., Kapp 100,- L S., Eidsbygda 

T. H., V6g6mo 100,- M. K., Krlatlansund 

A.K.,Kvam 20,- D. S., IBflOrden 

O. R., V6g6mo 200,- J. M., Stjørdal 

O. N., Røykenvik 20,- E. H., Revsnes 

B. D., R.,kenvlk 220,- J. ø., Soknedal 

S. F., Skammeatain 100,- A. G., Trondheim 

M. B., Ullehammer 1.000,- T. H., Trondheim 

K. H., Bjølatadmo 200,- E. M., Trondheim 

K. H., Tangen 120,- N. D., Leksvik 

M. B., Atnbrua 20,- K. B. R., Moldjord 

J. R., Brandbu 50,- T.·M., Mlsvar 

S. K.,Oran 100,- K. K. A., Tangatad 

J. F., Opphus 50,- O. C., Narvik 

K. T., Fagerne. 20,- I. A., Engene. 

H. S., Elverum 80,- S. F., Danmark 

O.K.,Ba 100,- I. O~ Freiburg 

50,-

20,-

50,-

120,-

100,-

200,-

200,-

50,-

300,-

220,-

300,-

250,-

200,-

100,-

20,-

50,-

400,-

50,-

50,-

150,-

20,-

100,-

20,-

250,-

100,-

150,-

FOLK og LAND S.IDE 7 

het det redaksjonelt 14. juni: .... --------------------. 
«Norge befinner seg ikke 
lenger i krig med Tyskland». 

Tror noen at tyskerne hadde 
latt de norske soldater og offi
serer (mot æresord) settes på 
fredsfot uten at okkupantene 
hadde vært overbevist om at 
den faktiske krigstilstand var 
opphørt? 

Om folkeretten 
Hvis folkeretten skulle 

praktiseres på den måte 
Seyersted foreslår (for å dekke 
Hjemmefrontens illegale 
handlinger?), så stakkars alle 
sivile fordi okkupasjonsmak
ten ikke kan se forskjell på en 
krigsmann og en sivilperson. 
Å kunne skjelne mellom stri
dende og sivile, er kanskje fol
kerettens mest sentrale punkt. 
Og denne forskjell vil folke
rettseksperten Seyersted ut
viske! 

Han unnlater også å opplyse 
oss om at under en okkupa
sjon, skal befolkningen ifølge 
folkeretten adlyde okkupa
sjonsmakten. 

Seyersteds påstand om at 
jeg har gitt «gale opplys
ninger» om folkerettens be
s'temmelser, er et stivt stykke, 
når han selv unnslår flere av de 
viktigste punkter. Når det 
gjelder folkeretten, står jeg i 
det meste på linje med Johan 
Scharffenberg som i sin store 
dokumentsamling «Norske 
Aktstykker» hevder (på s. 8) at 
den tyske okkupasjon av Nor
ge ikke var «folkerettsstridig». 
Scharffenberg kan ikke be
skyldes for tyskvennlighet, 
men fordi arbeiderpartiregje
ringen hadde latt seg presse til 
å føre en engelskvennlig poli
tikk, istedenfor å holde seg 
nøytral, hadde tyskerne fol
kerettslig grunn til å gripe inn. 

Ansatt i 
Quisling-departement 

Seyersted skriver at han un
der krigen arbeidet «som fol
kerettsjurist i Innenriksdepar
tementet». Han fikk altså sin 
lønn utbetalt av Quisling-re
gjeringen. For en utenfor
stående må det være lov å 
spørre: satset han på to hester? 

. Hans departementssjef, mi
nister Viljam Hagelin, ble av 
seierherrene dømt til døden og 
skutt i 1946. 

«Folk og Land» 
kjemper 

rettferdighetens . 
sak. 

BOKT JENESTEN 
Postboks 924 Sentrum, 0104 Oslo 1. Telefonbest.: (02) 190671 

Serien: "SUPPLEMENT TIL OKKUPASJONSHISTORIEN»: 
· ... eks. Odd Melsom: På nasjonal uriaspost ...... kr. 50,-
· . .. » Odd Melsom: NS og fagorganisasjonen .. kr. 50,-
· . .. » Odd Melsom: Fra kirke- og kulturkampen kr. 50,
.... » Einar Syvertsen: Også dette bør være sagt kr. 50,-
· . .. » ALLE 4 BIND: ............................ kr. 150,-

· ... » A. I. Bru: Professor på ville veier ......... 
o' •• » A. I. Bru: Her er London .. , ............... 
.... » Adolf Hoel: Universitetet under okkupasjonen 
.. .. » Walter Fyrst: Min sti. NS blir til, o.m.a. .... 
.. .. » Finn Kjelstrup: Den norske kapitulasjon .. 
.... » Per Lie: Sannheten om Telavåg-affæren 1942 
0'0 • » Sigurd My ting: Politisk dømt •• 0 •••••• •••• 

O" • » Kai Normann: Diktene Laurbærkransen ... 
.... » Sundra Sand: Vidkun Quisling's siste dager 
• 0.0 » Arne Tellefsen: Når forsvaret forfaller .... 

G A V E BØK E R for venner i utlandet: 
· ... eks. Roald Astrup Nielsen: 

kr. 50,-
kr. 60,-
kr. 25,~ 

kr. 95,-
kr. 20,-
kr. 15,-
kr. 35,-
kr. 20,-
kr. 10,-
kr. 25,-

The .. SOLBRIS .. escapade (Engelsk) ... kr. 80,-
· . .. » La Fuga del .. SOLBRIS .. (Spansk) ..... kr. 80,-
· . .. » H_ Franklin Knudsen: I was Quislings 

Secretary ............................ kr. 55,-

..OPPGJØRET .. BEDØMMES: 
· ... eks. Institutet for Offentlig och Internatior-all Rått: 

Den norska råttsuppg6relsen ............ kr. 50,-
· . .. » Forbundet: Gi oss rettsstaten tilbake ..... kr. 5,-
.•.• » Forbundet:§104.Merelysoverrettsoppgjøret kr. 10,-
•... » Pastor A. E. Hedem: Quo vadis Norvegia kr. 30,-
· . .. » Ralph Hewins: Quisling - profet uten ære kr. 60,-
•••• » H.r.advokat Albert Wiesener: ASTRID 0.0.0. kr. 100,-

» Gary Allen: Ingen tør kalle det en sammen-
svergelse_ (Hvem trekker i trådene?) ...... kr. 50,-

NYHETER: 
.... eks. Roald A. Nielsen: .. Solbris OhoU» ..... kr. 100,-

» Torstein Gunnarson: Sannheten om 
Kirsten Flagstad ..................... kr. 150,-

» H.r.advokat Albert Wiesener: Lys over 
landssvikoppgjøret .................. kr. 145,-

» Jørgen Sehested: Broholmmøtet ...... kr. 75,-

FRONTKJEMPERNE: 

NYHETER: 
· ... eks. Tore Dyrhaug: KIMÆRE .............. kr. 50,-
· . .. » Harly Foged: Danske landsknægte, 

SS-soldat ........................... kr. 90,-

· ... eks. Ben Esper: TsJerkassy. Ambulansekjører 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

på østfronten ............................ kr. 100,-
Hans Werner Neulen: An Deutsher Selte 
Fremragende om norske o.a. frivillige på 
tysk side i Waffen-SS og Wehrmacht ...... kr. 175,-
A. Schulze-Kossens: Milltirlscher Fuhrernach
wuchs der Watten-SS_ Ole Junkerschulen kr. 210,-
Sigurd Senje: Glemt soldat ............... kr. 100,-
Gebirgsjiger im Blid ..................... kr. 210,-
Panzergrenadiere der Panzerdivlslon 
Wiking 1m Blid ........................... kr. 210,-
Europålsche Frelwlllige im Blid .......... kr. 210,-

Legg til kr 15,- for forsendelse ved forskuddsbetaling til: 
Postgiro 5 154638. Bankgiro 6063.05.01248 eller ved sjekk, 
i kontanter eller frimerker. (Ellers porto og,oppkravsgebyr.) 

I alt bestilles for kr. . ...... som betales slik: ..... -.......... . 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: ........ Sted: ...................................... 
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PROTESTVALGET 
En av de store bløffene etter krigen har vært at det 

er folket som gjennom politiske valg styrer kursen. 
Det har tatt lang tid for Ola 'Nordmann å innse at så 
ikke er tilfelle. 

I gjenoppbyggingsfasen etter krigen da hjulene 
begynte å komme igang igjen, kunne alle puste lettet 
ut over at de var utnevnt til «helter» og ikke til «lands
svikere»; uansett hvilket samarbeid de måtte ha hatt 
med okkupasjonsmakten, eller hvilken skyld de 
måtte ha hatt for at Norge ble trukket inn i krigen og 
okkupert aven fremmed makt. . 

Alle så nær som de som hadde vært medlemmer av 
Nasjonal Samling eller som hadde dristet seg til å 
mene at Stalins Sovjet var en verre trusel mot Nor
den enn noe annet, og derfor hadde satt livet på spill 
for å forsvare sitt fedreland. 

Litt merkelig kanskje at det å samarbeide med ok
kupanten for egen fordels skyld og i den tro at han 
var landets verste fiende, kunne forenes med «god 
nasjonal holdning», mens det å samarbeide med 
ham i troen på, at slik situasjonen var blitt, var han en 
miskjent venn, eller i alle fall det minste ondet, s~ulle 
betinge landssvikdom og sosial død. 

Etter krigen gikk man i begynnelsen merkelig stille 
i dørene med å fjerne de goder nasjonalsosialismen 
tross alt bragte med seg. Arbeid til alle,en økonom
isk tenkning som gjorde arbeidsinnsatsen til grunn
lag for pengeverdien og satte hjulene i gang, og der
med en lavrentepolitikk som gjorde bønder, fiskere, 
næringsdrivende og kommuner gjeldfrie. De nasjo
nale følelser ble også en stakket stund oppmuntret, 
om enn ut fra Nygaardsvolds tenkning om at «når 
skurken ingen annen utvei ser, så blir han nasjonal». 

Den gode tid er over. I håp om at den intense 
hjernevasken etter krigen ikke skal forbinde de ta
pende parter med annet enn det som ondt er, våger 
man etterhvert ta den hele og fulle konsekvens av 
hva kreftene BAK seierherrene virkelig står for. 

Folket begynner så smått å forstå at det er blitt lurt, 
og det haster med å gjøre motstand mens det ennå er 
tid. Fremskrittspartiets utrolige fremgang er håpet 
om at den som alle mobber, må være annerledes enn 
alle de «seriøse» partiene. Og hjemmesitterne vitner 
om håpløsheten etter at parlamentarismen har av
slørt seg selv. Men det hjelper ikke å sitte hjemme. 
Folket må nå ta seg sammen til å KREVE FOLKE
AVSTEMNING i alle livsviktige saker. 

Gerhardsen 
Om de døde intet ondt . .. Så sier man. 
Men for sannhetens og historiens skyld bør det være nevnt: 

Han benådet ikke en eneste dødsdømt da han hadde makt til det. 
Så stor var han ikke. 

Aarheim i særtrykk 
Idar Aarheims artikkel «Ti- Sentrum, 0104 Oslo 1. Legg 

den er inne!» i vårt nr. 4 i år er gjeme ved noen kroner til dek
nå kommet i særtrykk. Rime- ning av trykningsornkost
lige antall kan bestilles fra ninger og porto. 

. Folk og Land, Postboks 924, 

NR. 8 • 1987 

ARBEIDSTJENESTEN EN IDE 
O . 

VERD A GJENOPPLIVE? 
Det er et av de tiltak Na

sjonal Samling gjennomførte 
under okkupasjonen som man 
sjelden hører noe stygt om: 
Arbeidstjenesten. Jeg er nokså 
sikker på at tusener av nåle
vende nordmenn ser med en 
viss glede tilbake på den tid de 
i sin ungdom tilbragte der. Jeg 
tror også at svært mange i dag 
vil kunne vinnes for en slik ide. 
At ungdommen tilbringer et år 
i praktisk og samfunnsnyttig 
innsats. Det ville være en nyt
tig skole for noen og enhver. 

Nasjonal Samling hadde IIIIIIII!'! .... IIII! 

denne arbeidstjeneste på sitt . '- -
program helt fra 1934. Og ikke Ungdommer under Frivillig Norsk Arbeidstjenestes fane i folketoget 
bare det. Allerede samme år i Trondheim 17. mai 1938. 

begynte NS-ungdommen å nes ble ansett som den norske utførte hardt, fysisk arbe~, 
praktisere denne programpo- arbeidstjenestes åndelige far. I ville man være med på å b .. ;: 
sten. Den første arbeidstjene- 1937,1938 og 1939 ble det neddesterkeklasseskillersom 
steleir ble organisert i Malvik arrangert arbeidstjenesteleirer den gang eksisterte, og skape 
utenfor Trondheim sommeren i Telemark, nærmere bestemt i større forståelse for hverandres 
1934, og senere ble det i alle år Eidanger og delvis i Seljord. meninger og problemer. . 
frem til okkupasjonen ar- Etter partisplittelsen i 1936-37 Finnes det i dag like ideal
rangert arbeidstjenesteleirer i oppsto det en «konkurrerende» istisk ungdom, unge menne
Trøndelag av FNAT (Frivillig organisasjon, Norsk Riksdug-. sker som påny vil løfte ar
Norsk Arbeidstjeneste tilslut- nad, som arrangerte leirer i beidstjenestens fane? I tilfelle 
tet Nasjonal Samling). Leirer Rennebu i Trøndelag. vil de fortsatt kunne få hjelp av 
kom etterhvert også igang på Arbeidet besto for det meste mennesker som sitter inne.m.e4.. 
Østlandet, og et år var det også av stubbebryting og grøfting, omfattende erfaring både fra 
leir i Rogaland. I 1936 ble det i for ideen 'var jo å legge ny jord den frivillige arbeidstjeneste i 
Stor-Elvdal arrangert en ar- til landet. Men arbeidstjene- tredveårene og fra den obliga
beidstjenesteleir for hele lan- sten hadde i høy grad også en toriske under okkupasjonen. 
det. Den ble kalt <<Erling annen hensikt. Ved at ungdom Det er bare å si ifra! 
Winsnes-leiren» fordi Wins- fra alle lag i folket sammen AT-aktivist 

Om gode nordmenn på 
begge sider 

Av Ole B. Hovengen i «Aftenposten» 20/8 1987. 

Det var en modig artikkel kam»-jus som mange med re- siden. Det skal i denne forbin
om et tabu-emne av Idar Aar- delige hensikter ble tatt over, deIse bli interessant å lese en 
heim i Aftenposten 7. ds., om var et rettsoppgjør uverdig. bok om frontkjemperne som 
det ennu brennbare tema retts- La det i denne forbindelse forfatteren Kjell Fjørtoft har på 
oppgjøret. At dette oppgjøret i greie seg med de purunge som beddingen. 
ikke liten grad bar preget av i offervillighet både hva liv og 
seierherrens justis over taperne lemmer angikk deltok på øst
(provisoriske landssvikanord- fronten, i alt annet enn lands
ninger som vel var i strid med forræderisk virksomhet. De 

Ole B. Hovengen 

Abonner 
o pa 

«Folk og Land» 
til et 

Grunnloven), lar seg historisk ble liten redelig jus til del, og 
ikke bortforklare. Det til evi- ble nærmest summarisk dømt 
dens gjentatte at det bare var ene og alene for sin østfront
landsforrædere - kriminelle - deltagelse. La meg også her ile 
eventyrere - opportunister med å si at selvsagt fantes det 
osv. som ble NS-medlemmer, opportunister blant dem, per
er det både galt og uklokt å soner som «skulle skyte rus
fastholde. Det var ikke bare sere, for å vende hjem til sær
folk med en slik mentalitet fordeler og ikke minst få en 
blant NS-medlemmer. La meg bondegård» ... Dog nøler jeg 
dog ile med å skrive at det ingenlunde med å si at mange .----------------------.1 selvsagt var mange NS-impli- som lot seg verve, var like 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie serte som fikk sin velfortjente «gode nordmenn», som mange 

ungt 
menneske! 

Kontortid: Mandag kl. 17-20. tirsdag kl. 11-14, onsdag kl. 17-20. straff. Men den «over en som befant seg på den andre 
Postadresse: POSTBOKS 924 SENTRUM, 0104 OSLO 1. 
Kontoradresse: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: (02) 1906 71. 

FOLK OG LAND - Postboks 924 Sentrum, 0104 Oslo 1. 
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