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VI STYRTE LANDET GODT! 
A v tidl ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet, candjur. R. A. Nielsen 

Merkelig nok har der aldri vært foretatt en samlet vurdering 
av NS-styrets fasit. De negative sider av NS virksomhet ble 
rikelig belyst under rettsoppgjøret og i historiebøkene. NS
medlemmene selv sto med ryggen mot muren, under presset av 
et ensrettet rettsapparat, tilbakevirkende lover og massemedia 
hvor bare de «rettenkende» fikk komme til orde. Det prinsipi
elle spørsmålet; HVORLEDES VILLE SITUASJONEN 
VÆRT I 1945 HVIS NS IKKE HADDESTYRTLANDET 
I DE FEM KRIGSÅRENE?, ble ikke tatt opp. 

Quisling sa riktignok: 
Vi har styrt dette landet i fem 

år, like lenge som Olav Trygva
son, OG VI HAR GJORT DET 
GODT. 

Men Quisling hadde ingen 
mulighet for å gi en omfattende 
begrunnelse. Helt isolert under 
rettssaken, uten kildemateriale 
og uten engang å ha sitt person-

lige arkiv til disposisjon, kunne 
hans ord bare fremtre som et 
postulat. 

Meget har imidlertid endret 
seg i de 42 årene som siden har 
gått hen, og de positive trekkene 
ved styret under krigen trer et
terhvert klarere frem. Statistiske 
opplysninger er blitt tilgjenge
lige og litteraturen beskjeftiger 

seg i stadig større grad med 
økonomien og befolkningens 
levesett i krigsårene. 

Allikevel kom det som en 
ubehagelig påminnelse for 
mange da Quisling's ord om at 
vi styrte landet godt ble gjentatt 
på TV -skjermen og publisert i 
alle norske hjem i 1981. Det var 
som om musen, etter å ha vært 
leketøy for katten og stadig på 
defensiven, hadde gjort helom
vending og bitt katten i nesen! 
Det første siokket ble fulgt av 
forargelse: A tillate' NS-med
lemmene å forsvare seg aksep
terte man i ytringsfrihetens 
navn, men å si at NS reddet lan
det fra en verre skjebne - se det 
var «provokatorisk» og «gro-

tesk» for dem som fremdeles 
holdt på at hendingene under 
krigen skulle males enten skin
nende hvitt eller bekende svart. 

Når man reiser i Spania og 
Italia blir man forbauset over å 
finne mange minnesmerker over 
Franco og Mussolini. Skjønt 
historikerne fordømmer meget 
av det som foregikk under styret 
deres, kan ingen benekte at Ita
lia og Spania gjorde store frem
skritt i henholdsvis før- og etter
krigstiden. Intet land er tjent 
med å spytte på sin fortid. 

I Norge hadde vi ikke anled
ning til å gå igang med nye pro
sjekter - i et okkupert land og 
mens stormaktskrigen raste uten
for stuedøren. For oss var målet 

førstog fremst å bringe det nor
ske folket gjennom krigens rag
narok og skape grunnlaget for et 
økonomiske fremstøt etter kri
gen. Dette målet nådde vi! 

Befolkningens levesett under 
krigen 

Det hersker ikke tvil om at vi 
led minst av de europeiske folk 
som ble direkte berørt av krigs
handlingene. 

Men ikke nok med det; i 
mange henseender var forhol
dene bedre i 1945 enn fem år 
tidligere. Mangelsykdommer mer
ket man ikke, tross knappheten 
på matvarer. - Enklere kost
hold, mindre hvetebrød og mere 

(Forts. side 2) 

BRITISKE ANSLAG MOT NORGE: 
Hundrevis av liv og store materielle verdier gikk tapt 

I forordet til Trygve Nordangers Hurtigruteskipet «Richard 
bok «Lang kyst» skriver kom- With»senket 13/91941 avbri
mandørkaptein Ole Siem bl.a.: tisk ubåt utenfor Rolvsøya. 96 
«Folk som var reddet fra krigs- norske omkom. 
forliste skip på kysten fortalte, at Hurtigruteskipet «Vester
det fra fly som senket skip, ble ålen»senket 17/10 1941 avbri
skutt på livbåtene hvori de red- tisk ubåt utenfor Nuvsfjorden, 
dede befant seg. Det var slike 60 norske omkom, blant dem en 
begivenheter som gjorde at man mor med tre barn. 
fra vår side ved oppsetting av Hurtigruteskipet «Sanct Svit
rutene måtte treffe disposisjoner hun» senket 30/9 1943 aven
for å «beskytte oss mot våre gelske fly ved Kvitsøy. Minst 43 
egne», som det ble sagt». norske omkom. 

Listen over norske skip som Lokalruteskipet «Vindafjord» 
ble senket av «vår store allierte»! -senket 28/11 1941 av britiske 
er altfor lang til at den kan gjen-' fly utenfor Skudeneshavn. 32 
gis i sin helhet. Jeg tar bare med norske omkom. 
de mest kjente skipene. Også hurtigruteskipene «Lo-

Hurtigrutene senkes 
Passasjerskipet «Barøy» sen

ket 12/9 1941 av britiske fly 
vest av Tranøy fyr. 77 nord
menn omkom. 

Hurtigruteskipet «lrrna» sen
ket 13/2 1944 på Hustadvika 
av <<Dorske» motortorpedobåter 
i britisk tjeneste. 61 norske om
kom. 

Hurtigruteskipet «Mira» sen
ket 4/3 1941 ved Brettesnes av 
den britiske jager Bedouin. Bri
tene ville også ha hurtigruteski
pet «Finnmarken» og lokalbå
ten «Røst» ut på Vestfjorden og 
senke dem der. Men skipperen 
på «Finnmarken» nektet å gå fra 
kai i Svolvær, og engelskmen
nene våget ikke å senke skipet 
med så mange øyenvitner til 
stede. 

foten» og «Kong Sverre» ble 
forsøkt senket av engelskmen
nene eller av «gode» nordmenn i 
britisk tjeneste. 

Foruten ovennevnte fal'tøyer 
ble et stort antall lasteskip og 
fraktefartøyer senket av engel
ske fly eller ubåter. Storparten 
av lasteskipene transporterte 
livsfornødenheter til den norske 
befolkning. 

Tragedien «Riegel» 
Den senkning som medførte 

det største tap av menneskeliv 
skjedde 27111 1944. Da ble 
bergenske dis «Riegel» senket 
mellom Rossøya og Tjøtta. Det 
var 2838 mann - de fleste rus
siske krigsfanger - ombord i 
«Riegel». Bare 268 ble reddet. 

I «Lang kyst» forteller Nord
anger flere rystende detaljer om 

A v Johfl Sand 

de britiske flyveres fremferd: 
«Folk i vannet ble beskutt. Li
keså folk som var nådd inn på 
land». Den norske båten «Korl 
nes» som befant seg i nærhete 
av. «Riegel» ble også senket 
«Når det gjelder «Korsnes» bl 
livbåt fra fartøyet tatt under ild 
som tilsynelatende var rettet di 
rekte mot livbåten. Tre av dem 
som var ombord der, ble drept» 
skriver Nordanger. 

Etter s(fnkningen av «Sanct 
Svithun» høsten 1943 sendte 
Hjemmefrontens ledelse (HL) et 
brev til den norske Stockholms
legasjon. I brevet heter det at HL 
har innhentet pålitelige opplys
ninger fra øyenvitner som viser 
at de tyske beretninger i pressen 
er riktige. Videre skriver HL: 
«Når de uheldige virkninger 
ikke er blitt større, kommer 
dette av at alle hjemme nekter å 
tro at engelskmennene kan ha 
oppført seg på en sådan måte». 
Og dette er sikkert en riktig kon
statering av HL. For selv i dag 
finnes det utvilsomt jøssinger 
som vil nekte å tro at englen
derne oppførte seg «på en sådan 
måte» som foran beskrevet. 

Skodvin fortier 
Og det var slett ikke bare på 

sjøen at nordmenn ble offer for 
«vår store alliertes» form for 
«krigføring». Men nøyaktig hvor 
mange nordmenn som omkom 

ved anglo-amerikanske angrep legg og sildoljefabrikker ødelagt . 
på fastlands-Norge er uklart. og 4 mill. liter brenselolje som 
Slikt har jo Skodvin & Co. om- Var reservert norske fiskere ble 
hyggelig fortiet. Men følgende sprengt i luften. I sin erindrings
er ihvertfall på det rene. bok fra London-tiden, bind Il, 

I sin doktoravhandling «Hjem- forteller Johan Nygaardsvold 
mest yrkene 1» beretter Sverre side 88: «Den engelske admira
Kjeldstadli side 204 at allierte len lot kanadiske soldater slippe 
flyangrep mot Trondheim og løs med å legge øde det som 
Herøya kostet mange norske nordmenn møysommelig hadde 
arbeidere livet. Side 206 omta- bygd opp, ... verdier for millio
ler Kjeldstadliat mer enn 20 ner ble enten brent, sprengt i 
nordmenn ble drept da allierte lufta eller ødelagt på annen 
flyangrep Vemork og Rjukan, måte» under raidet mot Sval
og side 208 skriver han; «mange bard i 1942. Overlege Johan 
mennesker mistet livet» da briti- Scharffenberg skrev om sabota
ske flyangrep Fosnavåg og sjen i okkupasjonstiden at han 
Vallø. I Morgenbladet for 13110 «fant den dels unyttig, dels en-
1947 omtaler P. Munthe Kaas dog forbrytersk, således ødeleg
«de totalt hensiktsløse angrep på gelsen av Per Kures fabrikk og 
tomme oljetanker på Kjøb- Aulabrannen». Og i en annen 
mannsskjær få dager før frigjø- artikkel i Morgenbladet 8/11 
ringen. Også i disse tilfelle strøk 1947 skrev Scharffenberg: «Det 
det mange gode nordmenns liv ville blitt kaos om vi hadde hatt 
med.» skriver Munthe Kaas. mange slike grupper opererende 
Den vel kjente motstandsmann på egen hånd. Jeg finner det 
Svein Blindheim nevner i en ganske tvilsomt om nytten av 
bokanmeldelse i «Dag og Tid»: Osvald-gruppens arbeid opp
«Sjølv opplevde eg terroråtaket veier ofrene av menneskeliv og 
på ein norsk trikk i Oslo ny tt- materielle verdier.» Som mange 
årsaften 1944, då minst 70 nor- vil huske ble gruppens leder As
ske ble drepne». bjørn Sunde, som var så «god» 

Engelsk admiral ødelegger 
Det er også uklart hvor om

fattende skade som ble påført 
norsk eiendom av britene. Un
der den britiske operasjon 
«Claymore» hvor over 50 
«gode» nordmenn var med ble 
bl.a. et kraftverk og 18 fiskean-

nordmann, idømt 8 års fengsel 
for spionasje for Sovjetunionen i 
1950-årene. 

I forannevnte bokanmeldelse 
stiller Svein Blindheim spørs
målet om «kven som hadde flest 
liv på samvitet, tyskarane eller 
britane,>. Jeg får si som politi
kerne: Dette er et godt spørsmål. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
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VI STYRTE LANDET GODT! 
fisk medvirket til en alminnelig ble berøvet inntektene av han- de i flere tilfeller fått hindret 
bedring i sunnhetstilstanden. delsflåten. rettsforfølgning mot seg, eller 
Med redusert sukkerforbruk I april 1940 tilsvarte behold- har fått Wehrmacht til å stanse 
fulgte nedgang i tannsykdom- ningene av korn, mel og sukker undersøkelsene «av militære 
mene. bare 9 måneders normal for- hensYll». Undertiden har de 

I sin bok «Hverdagsliv» (bind bruk. Lagrene av importert også på forhånd fått tyske myn-
5 i Aschehougs serie «Norge i kraftfor ville ikke strekke til digheter til å godkjenne me
krig») påpeker Guri Hjeltnes at mere enn 3V2 måned. Behold- ningsløse prisberegninger, slik at 
det på mange måter var et fattig- ningen kom til å slippe opp på de kunne avvise regulering fra 
Norge som gikk inn i krigen. mindre enn et år. - Vi sto over- norsk side.» 

administrasjonsapparatet - som 
ellers -'- utførte sine gjøremål 
med patriotisme og selvoppof
relse og sparte ved sin innsats, 
landet for det mangedobbelte av 
de 281 millioner som de i hen
hold til Finansdepartementets 
«grove sammensetning» skulle 
gjøres ansvarlig for. 

Arbeidsløshetendominerte,tvangs- for hungersnødens spøkelse. Personlig kan jeg helt og hol- Tautrekkingen med tyskerne 
auksjonene var utallige. Med Allikevel kan man si at ingen dent og på grunnlag av egne er- Fra øverst til nederst i statens 
krigen fikk vi full sysselsetting, sultet i de fem krigsårene, slik faringer underskrive Hjemme- og kommunenes administrasjon 
mange oppnådde fast arbeid for det skjedde i andre land som ble frontens redegjørelse. Men kon- førte NS-myndighetene en sta
første gang i sitt liv. Selv om rammet av krigen. Hvordan kan klusjonen er: HVORLEDES dig og utrettelig kamp for å sikre 
levestandarden i det store og dette forklares? VILLE LANDETS ØKONO- norske interesser vis-a-vis de tys
hele ble redusert, fant der sted en Svaret er gitt i Stortingsmel- MI VÆRT STILLET I 1945 ke. - Ministrenes innsats i denne 
sosial utjevning. Tidligere ar- ding nr. 37 (1945/6) om Forsy- HVIS ELEMENTER SOM henseende ble også fremhevet 
beidsløse fikk bra inntekter, fis- ningsdepartementets virksomhet DEM HJEMMEFRONTLE- av domstolene. Eidsivating Lag
kere, skogsarbeidere og små- under okkupasjonen: DELSEN NEVNER HADDE mannsrett ga i sin dom av 
brukere kom på byfolks nivå. «Når man ser på matvareim- HATT HÅND OM DET NOR- 21.11.46 minister Blehr føl
Konkurstruede bønder klarte å porten under krigen, må man si SKE ADMINISTRASJONS- gende attest: 
betale gjelden sin og tilværelsen at den har vært ganske bet yde- APP ARA TET? «Tiltalte oppnådde under 
ble lettere for mange som før' lig. A v størst betydning var im- forhandlinger i Berlin i mars 
1940 levet på skyggesiden. porten av korn, sukker og fett Den økonomiske stilling i 1942 forholdsvis gunstige resul-

Så langt Guri Hjeltnes. Hen- samt salt. Importen av disse va- stat og kommune tater med hensyn til landets 
nes fremstilling bekreftes av rer var helt nødvendig for å opp- Da spørsmålet om omfanget korn- og fettforsyning. LikeIe-
tørre tall: rettholde folkeernæringen un- av NS-medlemmenes erstat- des oppnådde han fordeler med 

Den engangsskatt på /or- der krigen.» ningsansvar kom opp i Høyeste- . hensyn til handelen med pels-
muesstigning i tiden l. januar Korn, sukker, fett og salt fikk rett, presterte førstevoterende, verk. Han påtalte skarpt og uten 
1940 til 9. september 1945 som vi fra Tyskland, sukker også fra dommer Stang, et av de mest hensyn til person tilløp fra tys
ble utskrevet etter frigjøringen, Sverige og Danmark. - Skjønt kuriøse vota som har forekom- kernes side til «svarthandel». 
innbragte ialt 485 millioner Tyskland fikk fisk fra Norge, var met i rettens annaler. «Det er Han kritiserte prisutviklingen i 
kroner, et kjempebeløp når man likevel matvarehandelen langt i klart», sier han, uten nærmere samh~ndelen med Tyskland. 
tar i betraktning kronens verdi Norges favør, med et overskudd begrunnelse i tall eller konkrete Han gikk energisk og med godt 
på dette tidspunkt. til fordel for oss på 760 millioner data, «at partiet for å fremme resultat inn for å hindre at over-

Til sammenlikning kan nev- kilokalorier. sine formål måtte bruke svære tredelser a v rasjoneringsbestem-
nes at Finansdepartementet i Et slikt resultat ville være summer av statens og kommu- meisene ble behandlet og på
juli 1945 betegnet et beløp på utenkelig uten energisk innsats nens midler.» Videre tilføyet dømt av tyske domstoler. -
281 millioner kroner som «en fra et handlekraftig, norsk, styre han: «Dertil kominer et stort Han motarbeidet også tyske 
grov sammensetning av de utgif- og et velorganisert administra- forbruk av statens og kommu- krav om utlevering av kobber
ter NS burde svare for». Man sjonsapparat som skaffet tilveie nens midler som skyldtes kor- og tinnbeholdninger.» 
kan vel gå ut fra at oppstillingen forsyningene og - fremfor alt rupsjon og slett administrasjon.» Det bør tilføyes at minister 
langt fra var i NS' favør. - «En - sørget for en rettferdig forde- Det er å håpe at der aldri vil Blehr i 1942 satte igjennom at 
del poster som er tatt med kan !ing til overkommelige priser, forekomme en liknende flåset han fikk reise til Berlin for å føre 
diskuteres», innrømmet depar- uten hensyn til økonomisk og bemerkning i landets Høyeste- direkte forhandlinger med Hit-
ternentet. sosial posisjon. rett! lers minister, statssekretær Bac-

Diskusjonen uteble imidler- Stortingsmelding nr. 9 (1945 ke. Dette resulterte i den såkalte 
tid, for den «grove sammenset- Boet som London-regjerin- /6) gir et helt annet billede av «Blehr-Backe-overenskomsten» 
ning» var så slett underbygget gen overtok etter frigjøringen hvorledes administrasjonsappa- som sikret korn- og fettleveran
og inneholdt så mange feil og Seierherrene kom bokstave- ratet fungerte under krigen. I ti- sene til Norge for resten av kri
vilkårligheter at etterkrigsmyn- lig talt til duk og dekket bord. den januar 1939 til 30. juni gen. Slikt kaller lagmannsretten 
dighetene ikke maktet å erstatte Administrasjonsapparatet had- 1945 betalte kommunene ned sursøtt «forholdsvis gunstige re
den med et seriøst regnskap. de vært på norske hender under lånegjelden med betydelige be- sultater», vel vitende om at di
Slik ble titusener av NS-folk hele okkupasjonen, takket være løp samtidig som kontantbe- rekte forhandlinger i Berlin ville 
fradømt store deler av sin for- NS. På tross av øket seddelom- holdningen ble vesentlig styrket. vært utenkelige hvis Blehr ikke 
mue uten at engang erstatnings- løp som følge av okkupasjons- Meldingen konkluderer slik: hadde vært medlem av NS. 
kravets størrelse ble bragt på det maktens store pengeforbruk, «Det er soleis mange ting som Blehrs motstander i Reichs
rene. Man minnes norsk straffe- holdt NS-regjeringen inflasjo- må klårleggjast før ein kan få ei kommissariat, senator Otte (som 
retts nestor, professor Skeies nen stangen til gunst for de påliteleg oversikt over den øko- var forretningsmann, ikke poli
ord: «Aldri har vi hatt slik retts-o minst ressursrike deler av befol- nomiske stoda i kommunane. tiker) uttalte etter krigen: 
løshet». kningen. Her sto NS-myndighe- Likevel kan det knapt vera tvil «Mot disse uhyre vansker 

Men mest hårreisende er li- te ne i sterk opposisjon til okku- om at kommunane med den kjempet NS-ministrene innbitt 
kevel at den norske stat oppebar pasjonsmakten og en stor krets sterke kontantståda og med den for å avverge ulemper for befolk
en profitt på 485 millioner kro- av norske «nasjonale» elemen- reduserte låneskulda står godt ningen og oppnå fordeler. Dertil 
ner som skatt på formuer opp- ter, som slett ikke interesserte rusta til å møte dei kapitalkrav kom at Tyskland bare ville gi de 
tjent under NS~styret, samtidig seg for priskontrollen. som vil melda seg.» nødvendige råstoffer og næ-
som NS-medlemmene ble plynd- - Hjemmefrontledelsen skrev Ikke et ord om slett admini- ringsmidier mot tilsvarende mot-
ret for et beløp nesten halvpar- i 1944 til London: strasjon! 
ten av det som staten tok inn i «Norske ervervsdrivende har Og korrupsjon? Samtlige NS--
skatt! uten skrupler utført ervervsmes- medlemmer ble gransket ut og 

ytelser og en langsom avvikling 
av clearingssaldoen, som var i 
Tysklands favør. Når tross dette 
situasjonen ble mestret, slik som 
den ble ... så er dette en veldig 
ytelse som no etter krigens slutt 
må tillegges særlig vekt, fordi 
det idag anerkjennes at Norge 
har lidd minst av alle krigfø
rende land i Europa.» 

Tilsvarende aksepterte Høy
esterett i juni 1947 at minister 
Fretheims virksomhet som land
bruksminister «har hatt positivt 
heldige virkninger for landets 
næringsliv.» 

Hvilken landbruksminister før 
eller senere - kan rose seg av 
en slik offentlig attest? 

Under Fretheim ble der pro
dusert mer mat og mer ved til 
brensel enn noen gang og alt 
gikk utelukkende til befolknin
gens forbruk. Fretheim var til å 
begynne med ikke medlem av 
NS, men meldte seg inn da han 
så at dette var påkrevet for at 
tyskerne skulle ta hensyn til ham . 
og holde fingrene fra fatet når 
det gjaldt landbrukets interesser. 

Andre offentlige funksjonæ
rer foretrakk å overlate sine stil
linger til NS-medlemmer med 
den uttrykkelige begrunnelse at 
de uten medlemskapet ikke 
kunne håndheve befolkningens 
interesser overfor tyskerne. . 

I Høyesterett ble det likeledes 
fastslått at minister Irgens' 
holdning hadde vært medvir~ 
kende til (man våget ikke å si 
«avgjørende for») at den norske 
handelsflåten ikke ble prise
dømt av tyskerne. Irgens sikret 
også familiene til de sjøfolk som 
seilte under London--regjeringen 
og som ellers ville vært henvist 
til forsorgen. H.r.dommer Foug
ner sier i dommen av 1946: 

«Overhodet tegner det om
handlete avsnitt i lagmannsret
tens domsbegrunnelse billede av 
en mann, som så langt fra å ha 
villet skade landsmenn, tverti
mot villig har ytet bistand for å 
avbøte ulykker, som okkupa
sjonen og dens overgrep bragte 
over hans landsmenn, og for vis 
a vis okkupasjonsmakten å va
reta landets og dets borgeres 
økonomiske interesser.» 

Denne omtale kan trygt an
vendes på det store flertallet a v 
NS-medlemmer som i offentlige 
stillinger under krigen ofret de 
beste år av sitt liv for land og 
folk. 

R. A. Nielsen 

sig virksomhet for fienden i så inn etter frigjøringen og svertet r-----------------------, 
Hvorledes kun n e det ha 

gått? 
Norge har i moderne tid aldri 

vært selvforsynt med matvarer 
og kraftfOr. Med okkupasjonen 
ble vi isolert fra våre vanlige kil
der for import samtidig som vi 

stort omfang som de har maktet på alle mulige måter. Men hvor
og beregnet seg veldige fortje- ledes kan det ha seg at - meg 
nester på det. Når så norske bekjent - ikke ett eneste tilfelle 
myndigheter har prøvd å under- av korrupsjon er tatt med i til-ta
søke eller regulere deres forhold, lebeslutningen? 
søkte de hjelp hos tyskerne. Svaret er enkelt nok: Korrup
Som «Deutschlandsfreunde» har sjon eksisterte ikke. NS-folk i 

Jeg ønsker alle kamerater som var på Elverum i 
1941 i «Norges SS» et Godt Nytt Ar! 
Hilsenen går også til min tropps/ører o. L. 

Alf S. Knutsen, 3920 Eidanger 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



NR. 1 - 1988 FOLK og LAND 

/----f!~~~P ----, Inre"j.?m~~!~~:w,i t~~~~}:l~m .. tte 
Redaksjonssekretær: Redaktør: Forretningsfører: 

MARNA MELSOM PEDERSEN KARE HAUGERUD HARALD K. SCHAANN!NG 

Postadresse: Boks 924 Sentrum, 0104 Oslo 1. 

Kontortider: Enerhaugsplassen 4, Oslo: 

mandag kl. 17-20. tirsdag kl. 11-14 og onsdag kl. 17-20. 
Telefon: (02) 190671 - (Telefonsvarer). 

Redaktørene treffes etter avtale. 

Abonnement: Pr. år kr. 130.- (I omslag kr. 150.-). Utlandet + kr. 10,' 

Giro: Post 5 164504. Bank 6063.05.01248 
Abonnementet (10 nummer i året) løper til det oppsies skriftlig. 

Annonser forskuddsbetales med kr. 1,- + m.v.a. pr.spaltem.m. Minstepris kr. 50.-. 
Utgiver: AlS HISTORISK FORLAG. 

~----------------HISTORISK REVISJON 

tings- og Milorg-mann Erland det hele igang. På samme måte 
Asdahl der han krever oppreis- som Dagbladets redaktør er for 
ning for de landssvikdømte, ung til å være jøssing (postjøs
vakte den oppsikt i massemedia sing kan han selvfølgelig være), 
som stoffet hadde krav på. Flere er også jeg for ung til å være 
aviser bragte det som hoved- «gammelnazist» (og nynazis
oppslag på førstesiden (bl.a. men er altfor vulgær og naiv for 
VG, Vårt Land, Dagen) og der- å kunne tiltrekke meg). Jeg er 
til store artikler på innsidene. også den siste til å gå inn .for e~ 
NRK var ikke taus. «idyllisering» av okku~asj09stJ~ 

den. Som barn vokste jeg opp l 

Taus var heller ikke Dagbla- et område hvor hendelsene 
det, men salongradikalernes ho- iblant var for sterke til det. 
vedorgan sutret på lederplass D 
pottesurt fordi andre aviser erimot ser jeg flere gode 
hadde fattet interesse for As- grunner til å kjempe mot den 
dahls oppsiktsvekkende uttalel- idyllisering og banalisering av 
ser. Jeg har alltid hevdet at ven- «frigjøringen» og etterkrigstiden 

Mens man tidligere ikke ville høre tal~ om .at ti~en. var streradikalerne er noen store som norsk presse med DagbIa-
inne for en revisjon av seierherrenes historieskrivning, moralister. Dette er et karakte- det i spissen, har gjort seg skyl
begynner man nå å diskutere i avisene hvilke grenser ristisk eksempel. Istedenfor å re- dig i. 
det bør settes for revisjonen. ferere Asdahls uttalelser på en Og apropos historieløshet. 

Det ville være meget bekymringsfullt for ma"!ge <?m journalistisk renhårig måte, og Dagbladets lederskribent forteI
det skulle legges rene fa~ta til grun.n for en. ny hlstorle- så argumentere mot dem, be- ler at hans egen avis mente at 
skrivning. En viss moralisme bør I det minste kunne klager Dagbladet at han over- krigen mellom Tyskland og 
opprettholdes. Det bør være forskjell i bedømmelsen av hodet får komme til orde i avi- Norge var slutt 10. juni 1940. 
oss og dem, synes fremdeles mange av dem som har gitt sene. Det fremgår av flere ledere og 
seg selv attest for nasjonal holdning. . Det er i praksis . Dagbladets artikler i junidagene som fulgte. 

Og hvis det moralske grunnlag for «rettsoppgjøret» oppfatning av ytringsfrihet! Det Men allerede i fredsrusen fem år 
skulle falle bort - hva da? Ja, da kunne til og med det har hittil i etterkrigstiden vært senere, hadde avisen glemt det 
tenkes mulig advares det, at vi kunne få en ny mora- holdningen i hele pressen her i den selv hadde skrevet. Da het 
lisme med m'otsatt fortegn. Så bekymringene er blitt landet. Nå er imidlertid etter- det seg at <<landssvikerne» visste 
store. . krigstiden også i Norge i ferd av Norge var i krig også etter at 

Var motstandsmannen og frontkjemperen Ilke gode? med å gå mot slutten. Folk be- landet kapitulerte i 1940. 
Ja moralsk sett var alle som var villige til å ofre livet for gynner å bli lei av foringen med M.. . 
N~rges skyld, lik~ gode n~rdmenn. Men det .må i sann- ensidige fraser om «gode» og en jeg skjønner aVIsens hel
hetens navn ogsa sies at Ikke ALLE de som Idag kaller «dårlige» nordmenn. Færre og . omvending. Ellers hadde det 
seg motstandsfolk var like tapre under krigen som et- færre tror at mennesker og opp- ikke vært mulig å dømme NS
terpå. Det var tross alt farligere å være frontkjemper enn fatninger i lengden kan inndeles folk og frontkjempere for sam-
å arrestere og forfølge «landssvikere». på en så enfoldig måte. Men vi arbeide med «fienden». 

Arnfinn Moland, ansatt ved hjemmefrontmuseet og kommer ennå til å oppleve Dagbladet skal få flere grun-
avlønnet av de særinteresser s~m opprettholder d~tte mange hatske utfall, fortielser og ner til å ergre seg. Asdahl er ikke 
museet separat fra Forsvarsmuseet, er ute og lufter sine mye feighet fra dem som fortsatt den eneste «motstandsman~e.n» 
bekymringer i «Dagbladet». . o . ser det som en oppgave å holde som nå nekter å være ukntJsk 

Men det e.r voanskelig å være !"or~lIst nar man Ikke har jøssingdyden intakt. Og de sitter klakør fo~ jøssingenes nasj~nale 
moral nok til a kunne godta Virkeligheten soom den er. med makten. At Asdahls utta- skinnhellighet. Hva med Lmge
Det er ikke den seriøse historikers oppgave a. forandre lelser tas alvorlig, ser lederskri- offiseren og den tidligere Ven
fakta i samsvar med særinteressenes «~erd!norm~r». benten som uttrykk for at histo- stre-mann Svein Blindheim, for 
Men det vil unektelig være god moral a bringe sine rieløsheten brer seg. Og så er det eksempel. Er kanskje også han 
verdinormer i samsvar med sannheten. i dette tilfelle det stikk motsatte blitt narret når han hevder at 

Poenget vedrørende «rettsoppgjøret» er ikke at det som skjer: vi er iferd med å få en Norges krig med Tyskland slut
var seierherrens justis, mener Mo~and, mel'! ~v~ slags avklarende, historisk avstand til tet 10. juni 1940 og at «Rett.s
justis. Vi er så enige, og har da befll~tet oss pa a vise hva den mest dramatiske periode i oppgjøret» i den form det fikk, 
slags justis dette ha! vært. ~t hederlige !llennesker uten- nyere, norsk historie. Også var en meningsløshet? 
for våre rekker og sa har statt frem, er VI meget glade og Dagbladets tidligere kulturre- ~ /J ~ 
takknemlige for. . daktør, professor Hans Fredrik ~ ~~>~ 

SIDE 3 

Vi 
tyskertøser 
Jeg regner selvfølgelig ikke 

med at dette skal komme i avi
sen. Jeg kommer jo ikke inn på 
kinoen eller på idrettsplassen el
ler i basseng parken, og ikke kan 
jeg gå for å høre musikken i 
parken. Det ville da være rart 
om jeg skulle få lov å skrive i 
avisen, men jeg har jo ikke noe å 
forsømme med å sitte og skrive. 
Jeg har jo ikke noe annet å gjøre 
enn å vente på at jeg sammen 
med de andre fordervede indi
vider skal få den straff jeg har 
gjort meg fortjent til. 

Jeg er nå 21 år gammel, så 
kan De selv regne ut hvor gam
meljeg var da tyskerne kom hit. 
Som i så mange hus i Gjøvik, ble 
det også hos oss rekvirert rom til 
tyskerne, og som så mange 
andre hadde vi adskillig omgang 
med dem, spanderte kaffe på 
dem og pratet med dem. Som så 
mange andre ble jeg glad i en 
ung tysker. Og som De forstår 
har jeg begått den store forbry
telse at jeg har vært glad i ham 
hele tiden siden. Jeg har ikke, 
som så mange andre reddet meg 
over til hjemmefronten. Selvføl
gelig har jeg vært dum, og selv
følgelig er det rimelig at de som 
har vært lurere forlanger at det 
ikke blir vist noen overbærenhet 
mot slike som meg. Nå kan jeg 
sitte her og angre meg mens 
mine vennninder fra 1940 mar
sjerer forbi med H.S.-bånd på 
armen og mine naboer får nav
nene sine i avisen som de svæ
reste hjemmefrontfolk i distrik
tet. Disse naboene har forresten 
alltid vært mere ansette folk enn 
oss. Mens vi i 1940 nøyde oss 
med å spandere kaffe på simple 
menige og underoffiserer, kun
ne de holde flotte selskaper og 
pjolterlag for høyere offiserer. 

Men det var ikke dette jeg 
skulle skrive om. Når jeg snart 
skal hentes for å stå til rette for 
min forbrytelse, vil jeg be om at 
~mine gamle venner blant HS

(Forts. side 7) Molands siste redningsplanke er at d~ fleste VII hevde Dahl, bidrar endog i avisens _//~ 
at seierherren verdsatte rettsstatens spIlleregloer. høye~~ egne spalter, med å avsløre flere _--.:..------------------..., 
enn taperen, og de!" slags ~eson~ement forstar Ikke VI I av jøssingenes skinnhellige my
«Folk og Land». Å JO da, VI forstar nok at det kan væ~e ter. Tenk at han til og med har 
fristende å gripe til den slags arg.umenter, me!" særlig fortalt Dagblad-leserne at det 
moralsk er det ikke. Sannheten er Ikke en voterIngssak. ikke finnes noen «Elverums-

Påstandene om at Nasjonal Samling gikk tyskerne til fullmakt» slik det står å lese i alle 
hånde når dette stred mot nasjonale interesser, er like norske historiebøker og leksika 
falske. Vi sto på en nasjonal uriaspost til beste for HELE fra etterkrigstiden. 
folket, også politiske motstandere. f>.:I0rg~ var der~or de~ 
landet som kom best fra okkupaSJonstiden. Matte VI Dagbladet klager også over at 
komme like godt fra freden. en motstandsleder som «Asdahl 

TIL INO's MEDLEMMER 
nå lar seg bruke» av gammelna
zistene! Nesten fornøyelig når vi 
vet at Erland Asdahl nettopp er 

Med dette nummer av avisen følger det en innbeta- kjent for å ha markante, selv-
lingsblankett til betaling av kontingenttillNO for 1988. stendige meninger - og dess-
Kontingenten blir i år kr. 150,- pr. person. Sen~er dere uten mot nok til å fremsette dem 
gaver så vær så snille og skriv til hvilket formal gaven offentlig. Forresten må «gam-
ønskes gitt. melnazistene» helt være unn-

Samtidig gjør vi oppmerksom på at «Folk og Land»s skyldt denne gang. Det var jeg 
redaksjonssekretær kan treffes på tlf. 03 -71 0813. som i egenskap av leder for 

L _____________________ --' INO's pressetjeneste, foretok in-

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

BILLIGUTGAVEN: 
Pris kr. 45,-. 

Bestilles fra: 
AlS HISTORISK FORLAG 
Enerhaugspl. 4 
Postboks 924 Sentrum 
0104 Oslo 1 

Betalingen vedlegges som 
sjekk eller sendes til postgiro 
5 154638 eller bankgiro 
6063.05.01248. 
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SIDE 4 

I britisk 
tjeneste 

Av John Sand 

Selv i den ensrettede Aften
posten - som fremdeles synes å 
være plaget av sitt Deutsche Zei
tung-kompleks - kan det 
komme små drypp av sannhet. 
Her er et par eksempler: 

A-Magasinet bragte 4. april 
1985 en artikkel «Radiospio
ner» av Ola Hesstvedt. Han 
skriver bl.a.: 

«Bjørn Arnold Rørholt, i 
dag 65 år og pensjonert 
oberst, var en av de 30-40 
anonyme radiospioner i Nor
ge som ble dirigert av Secret 
Intelligenee Service i London. 
Under samme kommando 
var like mange norske etter
retningsspesialister i engelsk 
tjeneste i Norge. Tar man 
med de mange som hjalp dem 
i arbeidet, blir det en gruppe 
på mellom 200 og 250.» 
Lenger ut i samme artikkel 

står det: . 
«De var jo betalte spioner 

for et annet land.» 
Det som her fortelles er helt 

korrekt. Paul Hartmann (fi
nansminister i Nygaardsvoldre
gjeringen) skriver i «Bak fron
ten» side 363 om andre britiske 
spioner at nordmenn som rap
porterte direkte til konsul Nel
son ved den britiske Stockholm
legasjon fikk utbetalt ca. 

. 80.000,- pr. måned i lønn for sin 
spionasje. 

I Aftenposten (morgennr.) for 
6. august i år forekommer et 
annet sannhets drypp. Her om
tales David Howarths siste bok; 
og om forfatteren skriver Aften
posten: 

«På vegne av det britiske 
(Fo"rts. side 7) 

SVERIGE
RAPPORT 
Den 30. sept. 1987 *river 

moderata NY A W ARM
LANDS TIDNINGEN på 
«Debatt/Kultur»-sidan fOljan
de: 

«Frihetsfacklim» heter en na
ziinfluerad tidning. I det senaste 
numret hyllas den avlidne krigs
forbrytaren Rudolf Hess och 
landsfOrradaren Vidkun Quis
ling. 

Bakom den har markliga tid
ningen står en man vid namn 
Sven A. Lundehall. I redak
tionsrutan kan man lasa: Ut
kommer nar så ar nodvandigt. 

Med andra ord, den borde al
drig komma ut!» 

Men odet vill annorlunda. 
Fr.o.m. i år har «Frihetsfacklan» 
(huvudorgan fOr Frisinnade 
Unions-Partiet) Iyckats bli ett 
månadsorgan! 

FOLK og LAND NR. 1 - 1988 

Fra skjebneområdet 
mellom slaver og germaner 

250 norske ungdommer del
tok i årene 1941 til 1943 i den 
såkalte Germanske Landtjenes
te i Wartheland rundt byen Po
sen (Poznan). Om selve landtje
nesten er kort å si at dens ide var 
å snu strømmen fra land til by 
ved å vekke byungdommens in
teresse for jordbruksarbeide. 
Fra tysk side forelå det nok også 
et visst håp om at noen norske 
ungdommer skule få lyst til å slå 
seg ned i disse østlige områder. 
NS' Ungdomsfylking var for sin 
del interessert i å ha en represen
tasjonsavdeling i Tyskland, og 
den viste seg da også å bli meget 
nyttig. Derimot satte man en 
bom for enhver utvandring ved 
å forlange at de norske ung
dommer som ble interessert i 
jordbruket, skulle fortsette sin 
utdannelse i Norsk Landtjeneste 
hjemme i Norge. Men hensikten 
med denne artikkel er ikke å 
skildre landtjenesten og dens 
virksomhet i detalj. Derimot ' 
skal det fortelles litt om hva 
disse ungdommene fikk se og 
oppleve i dette konfliktfylte 
grenseområde mellom slaver og 
germaner. 

Folkeflytting og pogromer 
Etter første verdenskrig fikk 

Polen tildelt store områder som 
hadde tilhørt det keiserlige Tysk
land, deriblant altså det nevnte 
Wartheland. Det var ikke van
skelig å se hvor den tidligere 
grensen hadde gått, for der for
andret byggeskikken seg fra noe 
klart vestlig til like tydelige øst-
1ige former. Denne utvidelsen 
av Polen medførte selvfølgelig 
at et stort antall tyskere ble bo
ende innenfor de polske grenser. 
I mellomkrigstiden flyttet så den 
polske regjering et betydelig an
tall østpolakker til sine nye om
råder i vest for å polnifisere dem. 
Det var tydelig å se i form av 
forholdsvis nye landsbyer som 
alle var holdt i den samme stan-

91 

Sonderbefehl 
fOr die deutsche Bevolkerunu der Stadt Bad Salzhrull 

einschliesslich Drtsleil :Sandberg. 
i!Quf ~,e~( ber tpolnifd>en 2tegierung mirb befoblen: 

. L !1m 14. Suli 1945 ab 6 biø 9 U~t mtb eine Umfieblung bee beaf, 

r~!8et&!mmB ft4ttfinben. 
2; !)fe beutf~e ~oltnung witb in b4ø ~ UIe~ W ~ 

~e 1IIII6efiebdt. 
3.$ebn~.l>4tf ~~jlen4 20 ka sttif~ ~ 
4,.3tdu ~ ...... p,'" ~Il,~fm, ~,~UfII'."wMI ~ 
5. ~ ~ lebettbi~e unb tote$lwent4t ta UIdIef~.8ujtøbt 

Mt4U lliøentuln bet ~(nif~ Slegimmg. 
6. !)fe le9fe Umfi~luugØfrift Liuft 4IU 14. $ulf 10 ~f4b. . 
1. ~t4U'fU~mnø bel !&fe~lØ mfb mit r~ I5tNfen l!eifoløt, 

efaff9lfeØl~ ~ffengmau~. 
8.~~ mit m.gebt4U~ wifb lIer~inbett \54bOf4ge u. ,~ 
9. ~('"' an bu I5ttafje ~~f.M ~nltl1l4be~!Deø 

fl tmer ~foIonne au 4 Monen.I5Ae bee .\blonne 20 ~ lin 
'ber Ortf.ft .lØb4~. 

10. ~eftnisen ~utf~en, bie inI ~efi. bu ~~'bef~ 
ØUIIl1en finb, I>&fen ble 2Bo~nulll mit i~ren 9lnl1e~orll1en In ber 3tH 
1)Olt 5 bis 14 U~t nld)f uerlaffen. . 

IL Ille !Jo.lIIIIIgen la iler Slailt Jlliillen offel Illel.., ille lIotu .... 
~trelldllt. 10d) a ••• gepelflt IDeriltl. 

AbschnlHskommandant 
C-) Zinkowski 
0lI0_ 

Polakkenes nådeløse utvisningsordre. 

dardiserte stil. Denne innflytting Den norske avdeling av germansk landyeneste oppmarsjert på torvet i 
førte til sterke lokale konflikter. Diet/urt (Znin), de norske landyenestedeltagernes «hovedstad». 
Tyskerne i området ble hundset . 
og forfulgt, ikke minst etter at bakeerobret disse områder i 
nasj0!lalsosialist.ene var kom- 1939, innførte de strenge regler 
met til ~a~ten l Tys~land. pet for den polske befolkning i om
var særhg .tdfelle de slste ma!le- rådet. Hva man gjorde, var å 
der før kngsutbru~det. Speslelt innføre de bestemmelser man 
er redselsna~ten l Bromberg mente gjaldt for negrene i USA. 
(Bydgoszcz) llle beryktet. Pol- På trikken var motorvognen re
ske ban,?er gikk der fra hus til servert tyskere, mens polakkene 
hus for a ~repe tyskere. De nor- måtte nøye seg med tilhengeren. 
ske landtjenestedeltagerne kom De beste restauranter og kinoer 
i forbind~lse med m~nge S?'!l var reservert for tyskere. Polak
hadde '!llstet hele sm famlhe kene kunne bare gjøre innkjøp i 
under dlsse og andre pogromer. forretningene på begrensede ti
Det m.å imidlertid i sann.hetens der av dagen, og selv da kunne 
navn sle~ at mange hederhge po~ en tysker gå foran hele køen om 
l~kker gJord~ hva ~e kunne for a hun eller han ville. Det ble også 
hjelpe og skjule sme tyske ven- sagt at polske kvinner ikke fikk 
ner. gifte seg før de var fylt 25 år, 
«Negerregler» for polakker dette for å begrense det antall 

Da tyskerne så hadde til- barn de fødte. 

«Folketyskere» 
Disse regler siktet imidlertid 

først og fremst på de innflyttede 
østpolakker. De polakker som 
tradisjonelt hørte til i området, 
kunne søke om status som «fol
ketyskere», og det gjorde svært 
mange, selv om de var aldri så 
polske. Hvis f.eks. en selv, ens 
far eller bestefar hadde gjort tje
neste i den keiserlige hær under 
første verdenskrig - og det 
gjaldt jo de aller fleste av områ
dets opprinnelige befolkning -
var saken i orden. Det som 
kunne være litt kjedelig, var at 
man den ene dag hadde med en 
hyggelig polakk å gjøre mens 
man den neste traff en snørrho
ven «folketysker» med hakekors 

på brystet uten at man ellers så 
noen forandring på vedkom
mende. 

Utdrivelse av tyskere 
Slik var altså forholdene un

der krigen. Men tro bare ikke at 
polakkene ble noe snillere da de 
etterpå overtok. De fikk jo ikke 
bare de gamle keisertyske om
råder tilbake, men også en ny, 
diger bit av Tyskland (Øst
Preussen, deler av Pommern, 
Schlesien osv.). Resultatet er jo 
at bortimot halvparten av da
gens Polen består av tidligere ty
ske områder, all den stund Sov
jetunionen har forsynt seg av 
Øst-Polen. Og i de områder de 
overtok, kastet polakkene tys
kerne brutalt ut og stjal fra dem 
alt de eide og hadde. Et bevis på 
dette bringer vi i form aven 
polsk kunngjøring som er gjen
gitt i faksimile på denne siden. 
Kunngjøringen lyder: 

Knallhard befaling 
«SPESIALBEFALING 
til den tyske befolkning i byen 
Bad Salzbrunn, inklusive byde
len Sandberg. 

Ifølge ordre fra den polske 
regjering blir befalt: 

1. 14. juli 1945 fra klokkeni5 
til 9 vil det finne sted en ut
flytting av den tyske befolk
ning. 

2. Den tyske befolkning. blir 
flyttet til området vest for el
ven Neisse. 

3. Hver enkelt tysker får mak
. simalt ta med seg 20 kg ba
gasje. 

4. Ingen transport (vogner, ok
ser, kuer osv.) blir tillatt. 

5. Hele det levende og døde in
ventar blir tilbake i uskadd 
tilstand som den polske re
gjerings eiendom. 

6. Den siste forjlytningsfrist ut
løper 14. juli klokken 10. 

7. A ikke følge befalingen blir 
strengt straffet, inklusive 
med våpenbruk. 

8. Med våpenbruk blir også 
sabotasje og plyndring for
hindret. 

9. Samling på stasjonsgaten 
Bad Salzbrunnl Adelsbacher
veien i marsjkolonne på 4. 
Spissen på kolonnen 20 me
ter før stedet Adelsbach. 

10. De tyskere som har et ikkee
vakueringsbevis,Jår med sin 
familie ikke forlate sine bo- . 
liger mellom klokken· 5 og 
14. 

11. A Ile boliger i byen skal være 
åpne med leilighets- el/er 
husnøkkelen satt i på utsi
den. 

Bad Salzbrunn, 14. juli 1945 
klokken 6. 

Avsnittskommandanten 
Zinkowski 

. Oberstløytnant» 
(Forts. side 7) 

.. ~- ~--- -------------
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NR. 1 - 1988 FOLK og LAND SIDE 5 

REPLIKK TIL AARHEIM 
i anledning hans «Replikk til en overlevende» 

i nr. 8 av «Folk og Land». 

Lang replikk til en replikk 
Det var da et merkelig og 

uvederheftig og unødvendig 
innlegg Aarheim her kom med. 
l artikkelen skrevet aven «over
levende fra Division Wiking» (i 
nr. 6 og 7) blir det jo nettopp 
presisert hvor viktig det er å få 
dokumenter, skrevet og bevart 
mest mulig vedrørende de fakti
ske forhold før, under og etter 
krigen, og at vi som var med på 
den tapende side bør være be
hjelpelige med dette, mens vi 
ennå lever. 

Aarheim anklager artikkel
forfatteren for å ha skrevet at 
etterkommerne bør glemme og 
slette over at deres foreldre og 
besteforeldre var på den gale 
side under krigen, og videre 
kommenterer han: «En slik 
holdning er det samme som å 
godta seierherrenes overgrep 
både mot seg selv - og indi
rekte mot etterkommerne». 

Faktum er at Aarheim her 
kommer med en fullstendig 
usann og oppdiktet påstand. 
Det sto intet i nevnte artikkel av 
en overlevende om at vi burde 
glemme eller slette over noe av 
det vi har gjennomgått. 

Det som nok har falt Aar
heim tungt for brystet, må ha 
vært avvisingen a v hans forslag 
om «etterkommerforening» Og 
av hans forhåpninger om «om
vurdering». I tillegg kom så føl
gende avsnitt som han må ha 
mislikt: 

<Ni som var på parti med de 
tapende, gjør fortsatt rett i bare å 
erkjenne dette faktum og ikke 
mer enn nødvendig la oss henge 
ut til offentlig bespottelse. Det er 
da også dette våre etterkom
mere vil være best tjent med.» 

Det var muligens dette inn
slaget som fikk Aarheim til å 
påstå at artikkelen inneholdt en 
anmodning om at vi burde 
glemme. Og i tillegg tillater han 
seg å hevde, nærmest bespot
tende: «Personlig synes jeg det 
er merkelig at en «Wiking» vil 

dø på sotteseng i dette kamp
spørsmål». 

Til dette sleivsparket kan en 
Wiking'er gi følgende svar: Vi 
deltok aktivt den gang det gjaldt 
og har ikke, som så mange 
andre, følt behov for å drive krig 
etter krigens slutt. Vi har våre 
minner, en god samvittighet og 
et godt forhold til våre nærmeste 
- og samtidig ivrer vi for at det 
omsider må komme i gang en 
korrekt og mer sannferdig histo
rieskrivning for etterslektens 
skyld. Derfor er vi da også takk
nemlige for den store og utret
telige innsats redaksjonen og 
medarbeiderne i «Folk og 
Land» har gjort opp gjennom 
årene. Og takken rettes i høy 
grad også til Aarheim for hans 
utmerkede artikler i avisene i 
den senere tid. 

Men la det være klart. Vi fra 
Wiking trenger ingen belæring 

(Forts. side 7) 

Kjære deg, Idar! 
Jeg hadde i mange år den 

samme innstillingen som deg 
med hensyn til «å glemme» eller 
fortie felles fortid. Jeg foraktet 
«landssvikere» --- og spesielt 
foraktet jeg frontkjempere som 
«rodde i retten». 

l årenes løp er jeg kommet på 
bedre tanker. Forleden bajeg en 
frontkjemper om unnskyldning 
for den provoserende atferd jeg 
hadde vist overfor ham da han 
«rodde i retten». 

Jeg var heldig - jeg hadde 
ingen foreldre og ingen hustru 
den gang jeg ble stilt for retten. 
Følgelig kunne jeg opptre arro
gant, - ja sogar provoserende 
under «forhandlingene». Fra 
domsslutningen: «Bortsett fra 
tiltaltes unge alder finner retten 
ingen formildende omstendighe
ter. Retten har tatt hensyn til -
i sterk skjerpende retning - at 
tiltalte er så vidt preget av den 
nazistiske mentalitet - at en 

(ANNONSE) 

Redaktør Aarheim 
søker leilighet 

Idar Aarheim trenger neppe nærmere presentasjonfor «Folk 
og Land»s lesere. Med sine artikler i Aftenposten, Morgen
bladet og her i avisen, har han i avgjørende grad bidratt til å 
trekke seierherrenes hevnoppgjør frem i offentlighetens lys. 

I høst har han etablert INO's preseijeneste. og .allerede 
oppnådd .flere førstesideoppslag i avisene og innslag i NRK. 

Han og samlever Aase Melby Block må kanskje snart 
forlate den leiligheten de trygt har bodd i de siste tolv år. De 
trenger nå å leie en umøblert eller delvis møblert leilighet for 
lengre tid, helst sentralt Oslo vest eller nord, men også andre 
gode tilbud har selvfølgelig interese. 

Det utelukkes ikke at deres plutselige bolig-problemer 
også har sammenheng med Aarheims sterke engasjement i 
«Landssvikoppgjøret». 

Seriøse henvendelser til 
Redaktør Aarheim, postboks 5110 Majorstua, 
0302 Oslo 3. 
Eller til INO's telefon 1906 71. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

streng straff syne~ påkrevet.» 
Da jeg -- etter protest '- ble 

kastet ut fra Gulskogen tvangs
arbeidsleir ifølge amnesti, nyttet 
ingen protest. 

Som du kjenner til er et 
fengselsår 9 måneder. Jeg for
langte å få sitte ut den dommen 
på 4112 år jeg var dømt til. Jeg 
mente å ha rettslig krav på 5 
eller 6 måneders ikke sonet 
arrest. Hvis du er nøyeregnende 
vil du se at dette ikke stemmer 
matematisk med tiden mai 
1945 og mai 1949. Så enkel er 
forklaringen: Jeg satt i et halvt 
år i amerikansk krigsfangen
skap, og det ble ikke regnet som 
varetekt. Jeg insisterte heller 
ikke på det. 

Fra retten: Aktor: Hva synes 
De om Quislings demobili
serings-ordre den 9. april? -
Tiltalte: Det var en meget 
fornuftig og riktig handling som 
sparte Norge for unødige blods
utgytelser. Aktor forfulgte heldig
vis ikke dialogen. Hva skulle jeg 
ha svart på at jeg to ganger 
meldte meg frivillig til fronttje
neste? Logisk sett er det 
meningsløst, men jeg hadde og 
har framdeles en følelse av at 
svaret mitt var riktig. 

Mennesket er kanskje det 
eneste ulogiske vesen på kloden! 

Atter fra retten: Aktor: Hvem 
ønsket du skulle vinne krigen? 

Tiltalte: EUROPA! Aktor: 
Hvem vant den da? Tiltalte: 
Kan det være noen tvil om det? 

Men i mitt sluttinnlegg i 
retten løy jeg - og jeg var meg 
bevisst at jeg løy! Tiltalte: Jeg 
var nasjonalsosialist, - fra nå 
av er jeg bare sosialist. 

Min nasjonalisme er imidler
. tid ramlet ned på et banalt nivå. 

Jeg gleder meg når våre 
håndballjenter vinner, og jeg 
fryder meg når våre skijenter og 
løperjenter kommer først. Men 
jeg gremmes når nordmenn 
piper ut et godt utenlandsk lag. 

Tilbake til replikken: Jeg har 
aldri lagt skjul på at jeg er 

frontkjemper, men jeg briljerer 
heller ikke med det. Jeg har 
hustru, barn og barnebarn. Min 
hustru og mine barn kjenner 
fortiden. Mine barnebarn kjen
ner den foreløpig ikke! Dersom 
det er en belastning for dem, 
-har jeg da moralsk rett til å 
slenge det i dem? 

H vis de spør er svaret for 
meg: Selvfølgelig! 

Jeg er ikke defaitist, - på 
ingen måte - men jeg får «Folk 
og Land» tilsendt i lukket 
konvolutt. Jeg er nemlig ikke 
lenger alene, - jeg har hustru 
og barnebarn å ta hensyn til. 

For ordens skyld: I syv år var 
jeg formann i en sterk fagfore
ning. Første gang jeg ble 
foreslått som kandidat opplyste 
jeg om at jeg hadde en rettskraf
tig dom som gikk ut på at jeg var 
landssviker. Det hjalp bare ikke. 
jeg ble gjenvalgt år etter år og 
representerte sogar foreningen 
på landsmøtet ett år etter at jeg 
var gått over i annen virksom
het. Fagforeningen betalte min 
kontingent det åttende året. 

«Å glemme og å tilgi er den 
edle madrianers hevn.» 

Vi er ikke enig i det, men jeg 
har stor forståelse for «en 
overlevende fra Division Wi
king». V. V. 

«Farmand» 
henger ut 

Falkberget 
I «Farmand»s gullnummer 

1987 gjengis noe Johan Falkber
get skrev i <<Svenska Dagbladet» 
i begynnelsen av 1950-årene. 
Hør bare: 

«De fleste (NS-folk) viste seg 
å være nationens mest ubetyde
lige menn og kvinner, hvorav en 
stor prosent forbrytere og straff
fanger.» 

(Forts. side 7) 

MÅNEDENS 
PERNILLE: TJUVSTART 

Jeg regner med, og håper, at led. Først når den er avskaffet at den norske eksilregjeringen i med å forfølge alle medlemmer tet fra en artikkel i «Arbeider
Erland Asdahl, da han modig og her tillands, kan man i all an- London var alliert med Sovjet av NS, som primært også hadde bladet» 9/11 1987 under over
ridderlig tok til motmæle mot stendighets navn anklage andre. efter den 22. juni 1941. Altså fryktet kommunismens utbre- skriften «Hvorfor sloss vi?», som 
dogmene, hadde regnet med re- Men midt oppe i all ståheien var den med på å understøtte og deise, tar AP til med å overvåke var skrevet av Reiulf Steen. 
aksjonene fra den hårde kjerne mot Erland Asdahl har media- fremme kommunismen. Norske tilhengerne av kommunismen i Men hvis kommunistene med 
av de selvrettferdige. At ingen orkestret fått en ny potpourri å sjøfolk ble da også beordret til å Norge. Dette var jo mennesker ett var blitt så livsfarlige, måtte 
andre enn disse har kommet til fremføre: Variasjoner i dur og sette livet på spill for å bringe som hadde trukket konsekven- jo konsekvensen ha vært den at 
orde i massemedia efterpå, moll over AP's overvåking av kl'igsmateriell til Sovjet. Da er sene av at Norge var alliert med fhv. frontkjempere og medlem
kunne man vel anta. Pressesen- kommunistene efter 1945. Dette det heller ikke rart at front- Sovjet. mer av NS ikke var farlige. de
suren her tillands opprettholdes er selsom musikk. kjemperne, hvis motivasjon ikke «Partiet (Norges Kommunis- res store feil var at de hadde 
fremdeles, så når det fra norsk Så vidt jeg har forstått, men var å kjempe for Tyskland, men tiske Parti) underordnet seg og tjuvstartet! 
hold tordnes mot pressesensur i det er ikke alltid like lett åfå tak å kjempe mot Sovjet, måtte opptrådte i ydmykende under- Og derfor måtte de diskvalifi-
andre land - for et par dager i realitetene bak tåkeleggingen straffes hårdt. danighet overfor en av de verste seres! 
siden var det Chile som sto på under krigen, og særlig etter Men mens man efter 8. mai despoter verdenshistorien kjen-
dagsordenen, er dette rent hyk - 1945, påstår de selvrettferdige 1945 var opptatt med dette, samt ner, Josef Stalin.» Sitatet er hen- Pernille 
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Med salongrifle fra 
et gammelt grantre 

SVENSKE FRIVILLIGE I WAFFEN-SS 
Lennart Westberg: 

A V Idar Aarheim 
SVENSKA KRlGSFRl
VILL/GA I TYSKA 
WAFFEN-SS 1941-1945 
Særtrykk av Kgl. Arme 
museums årbok 1986 

Tidligere redaktør av «Sjøfar
ten» (Dagens Næringsliv) Terje 
Baalsrud er utvilsomt en av lan
dets eldste jøssingkrigere. I alle 
fall en av de aller mest uthol
dende. 47 år, 5 måneder og 15 
dager etter at kongeriket Norge 
kapitulerte med samtlige strids
krefter, fortsetter han i Aften
posten for 25. november 1987 
kampen som om intet hadde 
hendt! Nå er det en kjent sak at 
Aftenposten for lengst har med
delt at høstens debatt om krigs
tiden og «Rettsoppgjøret» et av
sluttet. Drøssevis av innlegg er 
sendt i retur. Men Baalsrud er 
ikke bare en standhaftig kriger, 
men også en usedvanlig iherdig 
kverulant. Det må være forkla
ringen på at han som eneste etter 
mitt innlegg 4.11. «Total mili
tær kapitulasjon», har klart å 
forsere debattsperren i Akersga
ten. Men etter at Baalsrud med 
vold og makt hadde kommet 
seg igjennom, forsterker avisen 
sperren med nok en piggtråd
bunt. Det heter: «Redaksjonen 
gjør herved uttrykkelig opp
merksom på at denne debatten 
nå er avsluttet.» Vi andre kan 
spare både skrivemaskin og 
porto. 

Med en slik erklæring som 
brystvern mot alle angrep, kan 
Baalsrud fyre løs uten tanke på 
selv å søke dekning. Han ligner 
en veteran som har satt seg vel til 
rette med en rusten salongrifle i 
et gammelt grantre i trygg for
vissning om at skarpskytterne 
ikke har lov til å rette våpen mot 
ham. 

Men så vinglete og utilregne
lig var denne norske London
regjering at den ganske sikkert 
helst både ville slutte fred og Forfatteren, Lennart West
føre krig samtidig - særlig hvis berg, har gått grundig til verks 
dette kunne skje uten fare for for å skaffe seg kildemateriale 
regjeringsmedlemmenes egne for en nøytral og nøktern be
liv og lemmer. Særlig modige skrivelse av den svenske innsat
var de som kjent ikke med en sen i Waffen-SS. 
sutrende statsminister i spissen. I de nærmeste etterkrigsårene 
Jeg skjønner godt at disse per- måtte de overlevende soldater i 
soner ville forsøke å pigge opp Waffen-SS tåle adskillig av løgn 
sin unnfallenhet ved å heise og bakvaskelser. I de senere år 
splittflagget på et par farkoster i har imidlertid synet på Waffen
britisk patruljetjeneste langs den SS endret seg i påfallende grad. I 
engelske kyst. Ingen tok notis av den forbindelse kan det være re
det. levant å sitere fra forordet til 

Men internasjonal folkerett Lennart Westbergs avhandling. 
godtar beklageligvis ikke at et Forordet er skrevet av redaktø
land både kapitulerer og fører ren for Kgl. Armemuseets År-
krig på samme tid. bok 1986 hvorfra siteres: 

Baalsrud synes ikke at jeg bør «Den moraliska domen over 
uttale meg om disse ting fordi den nazistiska organisationen 
jeg er en generasjon yngre enn SS ar och forblir hård och obe
ham! Til hans bedrøvelse måjeg veklig. Men det kan i samman
fortelle at jeg nettopp har vært i hanget noteras att det existerade 
møte med historiestudenter som en betydande skillnad mellan 
er adskillige årsklasser yngre olika kategorier inom SS: det 
enn meg, men de har ingen van- gick en klar anstiindighetsgrans 
sker med å gjennomskue Lon- mallan å ena sidan koncentra
don-regjeringens dobbeltspill i sjonslagrens och utrotningskom-
1940 og jøssingenes ensidige mandonas Allgemeine-SS och å 
hyllest av seg selv gjennom hele andra sidan de renodlade mil i
etterkrigstiden. For dem er tare feltavdelingene tilhorande 
Skodvin, Andenæs, Seyersted Waffen-SS, vilka.kampade vid 
og Baalsrud meget gamle menn fronterna sida vid sida med den 
som allerede kan betraktes med reguljara tyska armeen och dar
kjølig, historisk interesse. vid efterstravade att uppratt-

Jeg synes derfor at Baalsrud hålla den militare hederns etiska 
skal få sitte ifred i sitt morkne tre 
med sin rustne rifle. Det er dess-
uten løskrutt han skyter med lik 
gamle Ekdal på litteraturens al-

grundregler. De svenskar det 
har er fråga om tillhorde alla 
den sistnamnde kategorien.» 

Lennart Westberg har tatt 
opp et emne som for mange for
tsatt synes å være kontroversielIt 
og «våget», og han har kommet 
særdeles bra fra oppgaven. 

Det deltok ca. 200 svensker i 
de forskjellige avdelinger av 
Waffen-SS, og av disse besøkte 
20 mann Junkerschule Tolz i 
Bad Tolz, Ober-Bayern. Len
nart Westberg oppgir følgende 
opptakskriterier til krigsskolen: 
dels tidligere avlagt nasjonal of
fiserseksamen, dels påviselige 
lederegenskaper som underbe
fal ved fronten eller forøvrig do
kumentert tapperhet. 

At hele 20 mann av de 200 
krigsfrivillige svenskene ble opp
tatt på skolen må være et vitnes
byrd om at deres soldat-kvalite
ter har vært enestående. 

A vhandlingen inneholder en 
rekke stridsberetninger fra kamp
handlingene hvor svensker del
tok, den siste fra sluttkampene 
om Berlin i mai 1945. Sammen 
med sine europeiske våpen
brødre deltok de svenske frivil
lige aktivt i noen av de hardeste 
og blodigste kamphandlingene 
på Østfronten. Norske front
kjempere som har deltatt i de 
samme frontavsnittene vil utvil
somt ha stor interesse av sær
trykket, og noen vil sikkert 
huske en del av de svenske frivil
lige som er nevnt eller avbildet 
her. 

I følge Lennart Westberg tje
nestegjorde ca. 400.000 tyskere, 
300.000 folketyskere (fra f.eks. 
Rumenien-Ungarn) og til dette 
kom 250.000 utlendinger, 
10.000 franskmenn, 25.000 hol
lendere, 7.000 nordmenn,8.000 
dansker, 1.500 finner, 8.000 
belgiere, 200 svensker, 100lich
tensteinere, 700 sveitsere samt 
en håndfull islendinger, en
gelskmenn og luxemburgere i 
Waffen-SS. 

Også store øst-europeiske 
kontingenter deltok i kampene 
mot Sovjet-Unionen bl.a. letti
ske, estniske, galiziske, kroatiske· 
og t.o.m. muslimske SS-avde
linger. 

Lennart Westbergs avhand
ling kan anbefales til krigsskole
og befalselever, og til alle som 
ønsker bedre kunnskaper om de 
nordiske krigsfri villiges innsats 
og deres beveggrunner for å 
slutte seg til Waffen-SS. 

Med spenning kan man imø
tese del Il a v Lennart Westbergs 
avhandling. Forfatteren ønsker 
kontakt med norske frivillige 
som kan ha bilder av, eller gi 
opplysninger om, de svenske 
frivillige. Adressen er: Lennart 
Westberg, Norrlidsgatan 15, S-
852 50 Sundsvall. Tlf. 060-
123529. 

Armemuseums årbok 1986 
kan bestilles for S.kr. 50,- på 
postgiro 9006 55-2 (Armemu
seum Stockholm, box 14095, S-
10441 Stockholm). . 

R.H 

Men la oss først finne ut hva 
slags ammunisjon snikskytteren 
bar å fare med og hvordan det 
står til med treffsikkerheten. 

ler mest kjente mørkeloft. 
Forøvrig ønsker jeg alle 

gamle, stridbare jøssinger et ek
stra langt liv med alle åndsev,ner 
i behold. Ønsket springer ikke 
ut av min overdrevne nestekjær
lighet. Den fortjener de ikke 
fordi de var med på en skamme
lig urett mot mange tusen lands
menn og foretok en omfattende 
historieforfalskning for oss yng
re gjennom hele etterkrigstiden. 

TANKEKORS 
Hans hovedargument for at 

Norge ikke foretok en total ka
pitulasjon 10. juni 1940 er en 
leder i «Deutsche Zeitung in 
Norwegen» fra nettopp denne 
dato. A v lederen synes det å 
fremgå at Norge fortsatt delvis 
er i krig med Tyskland. 

Ja, det er ikke særlig merke
lig! Denne lederen kan senest 
være skrevet 9. juni (antagelig 
tidligere) og da hadde Norge 
ganske riktig ennå ikke kapitu
lert. Riktignok er det noen år 
siden Baalsrud tok avskjed som 
redaktør, men at han allerede 
har glemt hvordan den tekniske 
produksjonsprosess i en avis 
foregår, tyder på lettere nedsatt 
hukommelse. 

Norge kapitulerte totalt mili
tærtden lO.juni 1940. Den som 
hevder noe annet må være ute i 
bihensikter. Det var bare den 
politiske kamp for Norges «selv
stendige liv» som skulle videre
føres fra London. 

Når jeg ønsker dem et langt 
liv, er det av ærlig og oppriktig 
skadefryd. Da kommer de nem
lig til å oppleve at det glansbilde 
de har laget av seg selv og sine 
heltebedrifter vil bli revet i styk
ker av fordomsfrie forskere. 

Det er mitt håp at dette lang
somt kommer til å ergre dem til 
døde. 

Historien om frontkjemperen 
som blev tildelt deltagermedalje 
for sin aktive innsats i dagene 
efter den 9. april 1940 har gjen
lydt i presse, TV og radio. 

MedaUen henger neppe sær
lig høyt. Det er tilstrekkelig å ha 
deltatt minst 5 dager, og det er 
ingen forutsetning at man har 
kommet i direkte krigsinnsats. 
Medaljen blev tilsynelatende 
strødd ut nokså ukritisk i tiden 
efter 1945. Den er vel, som nav
net sier en deltagermedalje. 

En del av forhistorien synes å 
være at det for noen tid siden 
gikk rundt en oppfordring i 
norsk presse til alle som ikke 
hadde sikret seg medaljen for sin 
deltagelse om å melde seg, nu 4S 
år i eftertid. Det var intet forbe
hold om at «attest for nasjonal 
holdning» måtte fremlegges. 

«Folk og Land» 
kjemper 

rettfer~~etens 
sak. 

En frontkjemper, med påvis
elig meget aktiv innsats i kamp
handlinger, gikk på limpinnen 

___________ 1 og ble påhengt medaljen av den 

norske øverstkommanderende. 
Og dermed brøt «Den 3. Ver
denskrig» løs. 

Det er et tankekors at det var 
de som senere blev utsatt for 
seierherrens justis som i årene 
før krigen med størst kraft kre
vet at forsvaret måtte styrkes. 
De søkte også å dyktiggjøre seg 
selv best mulig for å kunne delta 
i landets forsvar. Derfor er det 
neppe tvil om at noen tusen av 
dem gjorde aktiv innsats mot ty
skerne da invasjonen kom. De 
blev altså kvalifisert til å bære 
denne deltagermedalje. 

På tre steder var innsatsen 
avgjørende for at ikke kongehus 
og regjering falt i tyskernes hen
der. Ved senkningen av Blli
cher,i trefningen på Midtskogen 
og ved nedkjempingen av den 
tyske fallskjermavdelingen ved 
Dombås. I alle tre tilfeller deltok 
folksom åpenbart ikke var til
stede, tildels i ledende posisjo
ner. Uten dem er det tvilsomt 

om konge og regjering hadde 
fått delta i den videre utvikling. 

Hvor mange av disse er i år
enes løp blitt tildelt medaljen? 
Noen hundre er vel ikke usan
synlig. Svar får man bare ved å 
innkreve «attest for nasjonal 
holdning» fra alle som besidder 
medaljen. Da kan også en grun
dig avslutning gjennomføres i 
denne gravalvorlige sak. 

N u er den famøse medalje te
rurnert, krigs reporterne har truk
ket seg ut av buskene rundt vå
ningshuset på Fåvang og freden 
er gjennopprettet. 

Frontkjemperens hensikt var 
neppe å foranstalte en køpenic
kiade. Det måtte i så fall ha blitt 
med motsatt fortegn, i det kap
teinen nærmest utgav seg for å 
være skomaker. 

Vinstraiade ville kanhende 
være en brukbar betegnelse på 
dette særegne utsalg av komikk 
og norsk smålighet. 
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Harald Normann Sødal 
er død 

Harald tok den lengste verneplikten som var tilgjenge
lig i 1935, nemlig 6 måneder i Garden. Der tjenestegjor
de han bl.a. sammen med Roy Rosland. 

Senere tok han eksamen ved Befalsskolen for Inge
niørvåpenet i 1937.11938 begynte han på Den Kongeli
ge Norske Krigsskole, ogfikk avgangseksamen i 1940. 

Han kjempet sammen med Krigsskolen mot tyskerne 
på Midtskogen og videre opp gjennom Østerdalen. Ble 
tvunget opp ifjellet og dro med 8 mann Birkebeinerløypa 
til Sjusjøen. Da var krigen i Syd-Norge tapt, og de brukne 
geværs menn rømt! 

Fra høsten 1940 gjennomgikk han den første norske 
skole for arbeidstjeneste-offiserer på Gausdal Høyfjells
hotell. Han gikk sammen med en rekke «gode nord
menn». (Mange av dem fikk høye offisersgrader i den 
norsk-svensk-engelske arme!) i 1945. 

Han tjenestegjorde som lærer ved Arbeidstjenestens 
troppsjefsskole på Elverum, og var Sveitfører i Arbeids
tjenesten fram til høsten 1942. Da var Arbeidstjenesten 
utbygget, og han meldte seg til innsats på østfronten. 
Etter ca I;2 år ved Junkerschule Tølz, var han en stund i 
Kroatia, og kom før jul 1943 til Leningrad-Narvafron-
ten. 

Her fikk han bl.a. Jernkorset av l. klasse for innsats 
mot kommunismen og senere i 1945 fem års tvangsarbeid 
av «gode nordmenn»! 

Leve hans minne. 
En venn 

Et minne fra 8. april 1940 

FOLK og LAND 

Fra skjebneområdet ... 
(Forts. fra s. 4) 

Legg merke til at kunngjørin
gen er tidsangitt til klokken 6 
samme dag som evakueringen 
skal være avsluttet senest klok
ken 10. 

Til ettertanke for dem som 
ivrer for fremmedkulturell inn
vandring: Når striden tar slike 
former mellom folk som står 
hverandre såvidt nær, hva da 
når forskjellen er uendelig mye 
større? 

En som opplevde noe av det. 

Replikk til Aarheim ... 
(Forts. fra s. 5) 
om hvorledes vi bør forholde 
oss i den korte tid vi har igjen. Vi 
kommer ikke til å dø hverken i 
sotteseng eller i en gapestokk, til 
bespottelse av både oss selv og 
våre etterkommere. 

Med vennlig hilsen 
G.P. 

I britisk tieneste ... 
(Forts. fra s. 4) 

etterretningsvesen var han en 
av de ansvarlige som organi
serte transporten av våpen, 
ammunisjon og motstands
folk fra Shetland til Norge 
under krigen.» 
De som vil vite mere om den 

I aprildagene 1940 ble jeg 
innkalt til tjeneste på Akershus, 
der jeg var ordonans i forsvar
departementet. 

såkalte Nordsjø-trafikken kan 
det holdes møte for å mobil i- lese «Kystens partisaner» og 
sere. Jeg slo på en radio som sto «Natt på norskekysten» av Arn
på rommet og lyttet spent. Nå finn Haga .. De vil her finne 
kommer vel mobiliseringsord- ma~ge. ~etalJer om norske agen
ren, tenkte vi, men intet skjedde. ter l bntIsk tjeneste. Men de som Jeg bodde hjemme og holdt 

meg selv med kost. Arbeidsti
den var såvidt jeg husker fra 9 
-13. Den 8. april ble vi bedt om 
å være lenge på grunn av den 
spesielle situasjon. Vi som tje
nestegjorde som ordonanser, 
hadde et venterom som vendte 
ut mot Kongensgt., slik at vi 
kunne se rett mot inngangen til 
Militære Sam fund. 

Etter en tid kom da kong 
Haakon, kronprins Olav, for
svarsminister Ljungberg, for
skjellige offiserer og andre stats
råder. V år tanke var at nå skal 

Etter en tid fikk vi beskjed fra venter å finne noe om Skodvins 
sersjanten. Alt i orden. Dere kan og Andenæs' <1ortsettelseskrig» 
gå hjem. vil bli skuffet. John Sand, 

Hvorfor ble det ikke mobili- 8643 Bjerka, 
sert? Hva var det som foregikk l. november 1987 
på dette møtet? Det kunne da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ikke bare være et hyggemøte så 
alvorlig som situasjonen va}? R. Vi tyskertøser . . . 

(Forts. fra s. 3) 
Redanm.: guttene blir spart for jobben. be 

Jodet var nok desverre bare kunne kanskje komme til å tenke 
et hyggemøte. Akkurat så an- påatdei 1940sta~ig~ttsaI1.1men 
svarlig var de folkene. med tyskeren mm pa Fømx for 

at han skulle bestille øl for dem, 
og at de senere så ofte har fått 

~ 

( 

( 

sigaretter a v tyskerne. Det 
kunne kanskje være litt flaut for 
dem, - hvis de ikke har glemt 
det da. Tyskertøs 

Med de beste 
nyttårshilsener 

«Samhold-Velgeren» 
6/7 1945 

( «Farmand'» . 

() 

(J 

( 

«Du er en vandrer på livets vei, 
men vet ikke hvor den vil føre deg. 
Snart går det oppad, snart går det ned, 
snart er du i kamp, snart er du i fred 
Men over deg våker en Fader-ånd, 
som holder deg trygt i sin sterke hånd 

Katharina A all Normann.» 

~ ~~~~~~~~~ ~ 

( 

( 

( 

( 
.r...~ 

.. 
(Forts. jra s. l) 

En ting er at Falkberget på 
den tid var like misledet av sei
erherrenes propaganda som de 
fleste andre. Noe helt annet er at 
«Farmand» nå henger ham ut 
etter at all forskning er kommet 
til at det forholdt seg omtrent 
motsatt av hva Falkberget den
gang skrev . 

--- ---------------------

SIDE 7 

BOKT JENESTEN 
Postboks 924 Sentrum, 0104 Oslo 1. Telefonbest.: (02) 1906 71 

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 deHe bør være sagt kr. 50,-
· . .. » ALLE 4 BIND: ............................ kr. 150,-

... . ,. A. I. Bru: Professor på ville veier . - ....... kr. 50,-
o ••• 

,. A. J: Bru: Her er London .................. kr. 60,-
o ••• 

,. Adolf Hoel: Universitetet under okkupasjonen kr. 25,-
... . » Walter Fyrst: Min sti. NS blir til, o.m.a. .... kr. 95,-
... . ,. Finn Kjelstrup: Den norske kapitulasjon .. kr. 20,-
.. ,- ,. Per Lie: Sannheten om Telavåg-affæren 1942 kr. 15,-
.. .. ,. Sigurd My ting: Politisk dømt . " ' ......... kr. 35,-
... . » Kai Normann: Diktene Laurbærkransen ... kr. 20,-
.... » Sundra Sand: Vidkun Quisling's siste dager kr. 10,-
... . » Arne Tellefsen: Når forsvaret forfaller .... kr. 25,-

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

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

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

"OPPGJØRET» BEDØMMES: 
· ... eks. Institutet for Offentlig och InternationelI Rått: 

Den norska rattsuppgorelsen ............ kr. 50,-
· . .. » Forbundet: Gi oss rettsstaten tilbake ..... kr. 5,-
.... » Forbundet: § 104. Mere lys over reHsoppgjøret 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 Ohoi!» 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 Seite 
Fremragende om norske o.a. frivillige på 
tysk side i Waffen-SS og Wehrmacht ...... kr. 175,-

» R. Schulze-Kossens: Militarischer Fuhrernach-
wuchs der Waffen-SS. Die Junkerschulen kr. 210,- I 

» Sigurd Senje: Glemt soldat ............... kr. 100,- I 

» Gebirgsjager im Bild ..................... kr.210,- I 

» Panzergrenadiere der Panzerdivision 
Wiking im Bild ........................... kr. 210,-

» Europaische Freiwillige im Bild .......... kr. 210,-

Legg til kr 15,- for forsendelse ved forskuddsbetaling til: 
Postgiro 5154638. 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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NR. 1 - 1988 

Harald Normann Sødal 
er død 

Harald tok den lengste verneplikten som var tilgjenge
lig i 1935, nemlig 6 måneder i Garden. Der tjenestegjor
de han bl.a. sammen med Roy Rosland. 

Senere tok han eksamen ved Befalsskolen for Inge
niørvåpenet i 1937. 11938 begynte han på Den Kongeli
ge Norske Krigsskole, og fikk avgangseksamen i 1940. 

Han kjempet sammen med Krigsskolen mot tyskerne 
på Midtskogen og videre opp gjennom Østerdalen. Ble 
tvunget opp ifjellet og dro med 8 mann Birkebeinerløypa 
til Sjusjøen. Da var krigen i Syd-Norge tapt, og de brukne 
geværs menn rømt! 

Fra høsten 1940 gjennomgikk han den første norske 
skole for arbeidstjeneste-offiserer på Gausdal H øyfjells
hotell. Han gikk sammen med en rekke «gode nord
menn». (Mange av dem fikk høye offisersgrader i den 
norsk-svensk-engelske arme!) i 1945. 

Han tjenestegjorde som lærer ved Arbeidstjenestens 
troppsjefsskole på Elverum, og var Sveitfører i Arbeids
tjenesten fram til høsten 1942. Da var Arbeidstjenesten 
utbygget, og han meldte seg til innsats på østfronten. 
Etter ca V2 år ved Junkerschule Tølz, var han en stund i 
Kroatia, og kom før jul 1943 til Leningrad-Narvafron-
ten. 

Her fikk han bl.a. Jernkorset av l. klasse for innsats 
mot kommunismen og senere i 1945 fem års tvangsarbeid 
av «gode nordmenn»! 

Leve hans minne. 
En venn 

FOLK og LAND 

Fra skjebneområdet ... 
(Forts. fra s. 4) 

Legg merke til at kunngjørin
gen er tidsangitt til klokken 6 
samme dag som evakueringen 
skal være avsluttet senest klok
ken 10. 

Til ettertanke for dem som 
ivrer for fremmedkulturell inn
vandring: Når striden tar slike 
former mellom folk som står 
hverandre såvidt nær, hva da 
når forskjellen er uendelig mye 
større? 

En som opplevde noe av det. 

Replikk til Aarheim ... 
(Forts. fra s. 5) 
om hvorledes vi bør forholde 
oss i den korte tid vi har igjen. Vi 
kommer ikke til å dø hverken i 
sotteseng eller i en gapestokk, til 
bespottelse av både oss selv og 
våre etterkommere. 

Med vennlig hilsen 
G.P. 

I britisk tieneste ... 
(Forts. fra s. 4) 

etterretningsvesen var han en 
av de ansvarlige som organi
serte transporten av våpen, 
ammunisjon og motstands
folk fra Shetland til Norge 
under krigen.» 
De som vil vite mere om den Et minne fra 8. april 1940 

såkalte Nordsjø-trafikken kan 
det holdes møte for å mobili- lese «Kystens partisaner» og 
sere. Jeg slo på en radio som sto «Natt på norskekysten» av Arn
på rommet og lyttet spent. Nå finn Haga .. De vil her finne 
kommer vel mobiliseringsord- ma~ge. ~etalJer om norske agen
ren, tenkte vi, men intet skjedde. ter I bntIsk tjeneste. Men de som 

I aprildagene 1940 ble jeg 
innkalt til tjeneste på Akershus, 
der jeg var ordonans i forsvar
departementet. 

Jeg bodde hjemme og holdt 
meg selv med kost. Arbeidsti
den var såvidt jeg husker fra 9 
-l3. Den 8. april ble vi bedt om 
å være lenge på grunn av den 
spesielle situasjon. Vi som tje
nestegjorde som ordonanser, 
hadde et venterom som vendte 
ut mot Kongensgt., slik at vi 
kunne se rett mot inngangen til 
Militære Sarnfund. 

Etter en tid fikk vi beskjed fra venter å finne noe om Skodvins 
sersjanten. Alt i orden. Dere kan og Andenæs' <ifortsettelseskrig» 

Etter en tid korn da kong 
Haakon, kronprins Olav, for
svarsminister Ljungberg, for
skjellige offiserer og andre stats
råder. V år tanke var at nå skal 

gå hjem. vil bli skuffet. John Sand, 
Hvorfor ble det ikke mobili- 8643 Bjerka, 

sert? Hva var det som foregikk 1. november 1987 
på dette møtet? Det kunne da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ikke bare være et hyggemøte så 
alvorlig som situasjonen vay R. Vi tyskertøser . . . 

(Forts. fra s. 3) 
Red. anm.: guttene blir spart for jobben. be 

Jo det var nok desverre bare kunne kanskje komme til å tenke 
et hyggemøte. A kkurat så an- på at de i 1940 sta~ig ~tt sart.tmen 
svarlig var de folkene. med tyskeren mm pa Fømx for 

at han skulle bestille øl for dem, 
og at de senere så ofte har fått 
sigaretter av tyskerne. Det 
kunne kanskje være litt flaut for 
dem, - hvis de ikke har glemt 
det da. Tyskertøs 

Med de beste 
nyttårshilsener 

«Samhold-Velgeren» 
6/7 1945 

«Du er en vandrer på livets vei, 
men vet ikke hvor den vil føre deg. 
Snart går det oppad, snart går det ned, 
snart er du i kamp, snart er du i fred. 
Men over deg våker en Fader-ånd, 
som holder deg trygt i sin sterke hånd. 

Katharina A all Normann.» 

.. 
(Forts. fra s. I) 

En ting er at Falkberget på 
den tid var like misledet av sei
erherrenes propaganda som de 
fleste andre. Noe helt annet er at 
«Farmand» nå henger ham ut 
etter at all forskning er kommet 
til at det forholdt seg omtrent 
motsatt av hva Falkberget den
gang skrev. 

-~-----~- ~~- -------------------

SIDE 7 

BOKT JENESTEN 
Postboks 924 Sentrum, 0104 Oslo 1. Telefonbest.: (02) 1906 71 

Serien: "SUPPLEMENT TIL OKKUPASJONSHISTORIEN»: 
· ... eks. Odd Melsom: På nasjonal uriaspost ...... kr. SO,-
· . .. » Odd Melsom: NS og fagorganisasjonen .. kr. SO,-
· . .. » Odd Melsom: Fra kirke- og kulturkampen kr. SO,-
· . .. » Einar Syvertsen: Også dette bør være sagt kr. SO,-
· . .. » ALLE 4 BIND: ............................ kr. 1S0,-

... . » A. I. Bru: Professor på ville veier ......... 
o ••• » A. r Bru: Her er London .................. 
o ••• » Adolf Hoel: Universitetet under okkupasjonen 
... . » Walter Fyrst: Min sti. NS blir til, o.m.a. .0 •• 

... . » Finn Kjelstrup: Den norske kapitulasjon .. 

.... » Per Lie: Sannheten om Telavåg-affæren 1942 

... . » Sigurd My ting: Politisk dømt ............. 

... . » Kai Normann: Diktene Laurbærkransen ., . 

.... ,. Sundra Sand: Vidkun Quisling's siste dager 
» ... . Arne Tellefsen: Når forsvaret forfaller .... 

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

kr. SO,-
kr. 60,-
kr. 2S,-
kr. 9S,-
kr. 20,-
kr. 1S,-
kr. 3S,-
kr. 20,-
kr. 10,-
kr. 2S,-

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

Secretary ............................ kr. SS,-

"OPPGJØRET» BEDØMMES: 
· ... eks. Institutet for Offentlig och InternationelI Rått: 

Den norska rattsuppgorelsen ............ kr. SO,-
· . .. » Forbundet: Gi oss rettsstaten tilbake ..... kr. S,-
· .. , » Forbundet: § 104. Mere lys over rettsoppgjøret 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 AI/en: Ingen tør kalle det en sammen-
svergelse. (Hvem trekker i trådene?) ...... kr. SO,-

NYHETER: 
· ... eks. Roald A. Nielsen: "Solbris Ohoi!» kr. 100,-

» Torstein Gunnarson: Sannheten om 
Kirsten Flagstad ..................... kr. 1S0,-

" H.r.advokat Albert Wiesener: Lys over 
landssvikoppgjøret .................. kr. 14S,-

» Jørgen Sehested: Broholmmøtet ...... kr. 7S,-

FRONTKJEMPERNE: 

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

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

· ... eks. Ben Esper: Tsjerkassy. Ambulansekjører 
på østfronten ............................ kr. 100,-

· . .. " Hans Werner Neulen: An Deutsher Seite 
Fremragende om norske o.a. frivillige på 
tysk side i Waffen-SS og Wehrmacht ...... kr. 17S,-

» R. Schulze-Kossens: Militarischer FOhrernach-
wuchs der Waffen-SS. Die Junkerschulen kr.210,- I 

» Sigurd Senje: Glemt soldat ............... kr.100,- : 
" Gebirgsjager im Bild ..................... kr.210,- I 
» Panzergren,adiere der Panzerdivision 

Wiking im Bild ........................... kr. 210,-
» Europaische Freiwillige im Bild .......... kr. 210,-

Legg til kr 1S,- for forsendelse ved forskuddsbetaling til: 
Postgiro S 1S 46 38. Bankgiro 6063.0S.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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