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Frontsøstrene ble straffet fordi 
DE ØVET BARMHJERTIGHET 

Søstrene Schønfelder ;frontsøsteruniformer fra 1943. Fra venstre: Live, Ingjerd, Evy og Bodil. 

Et av de mørkeste kapitler i 
den rettsløshet som hersket i 
Norge etter den annen verdens
krig, er straffeforfølgelsen av de 
norske Røde Kors-søstrene som 
hadde meldt seg frivillig til sy
kepleie på Østfronten. Selvom 
Røde Kors under okkupasjonen 
hadde oppfordret dem til å reise, 
ble de dømt etterpå. Idag opprø
res vi over at de ble idømt opptil 
tre års fengsel, og i tillegg fikk de 
ofte inndragning av lønn, even
tuell formue og tap av elemen
tære menneskerettigheter. I slut-

ten av 1945 forkastet Høyeste
rett en anke over en tre års dom 
fordi «å yte frivillig tjeneste i 
Røde Kors» var ensbetydende 
med at «domfelte således ytet 
direkte bistand til den tyske 
krigsmakt» . 

Ut av anonymiteten 
INOs pressetjeneste har der

imot møtt frontsøstre som 
gjeme vil stå frem i full offent
lighet og fortelle om uretten. De 
er forresten ikke bare frontsøs
tre, men også søstre. I alt var de 
fire søstre fra gården Gubberud 

Da Sigurd Senje i 1986 (Pax på Modum som under okkupa
Forlag) tok opp dette skam- sjonen av idealistiske grunner 
mens kapitel av norsk rettshisto- meldte seg som frontsøstre. De
rie i boken «Dømte kvinner», res etternavn var Schønfelder. 
var det ingen av de frontsøstrene Vi treffer Evy og Live i sistnevn
han intervjuet som ville fremstå tes komfortable leilighet i Oslo. 
med sine riktige navn. (Forts. side 7) 

KOMMUNISMENS SAMMENBRUDD 
Da jeg som trettenåring 

meldte meg inn i NS Ungsdoms
fylking i 1934, var antikommu
nisme en viktig grunn. Årsaken 
til det var den klassehets som 
kommunister drev i min umid
delbare nærhet. Etter min me
ning skulle landsmenn samar
beide, ikke klore øynene ut på 
hverandre. Den nasjonale sam
ling som Nasjonal Samling sto 
for, var etter min mening uende
lig mye riktigere og bedre. Det 
skremte meg også at kommu
nismen ville kaste all kristen
dom overbord, at den sto for et 
gudsfornektende samfunn. 

Den falske likhetstanke 
Etterhvert som jeg vokste til, 

fikk jeg selvfølgelig en dypere 
innsikt i kommunismens vesen, 
og det gjorde meg ikke vennlig
ere stemt overfor den. Kjernen i 
kommunismen er jo at alle 
mennesker er like, at det bare er 
forholdene, miljøet som gjør 

A V HaJtS Olavsen 

dem forskjellige. Det var et syn 
jeg snart fant ut sto i strid med 
naturens orden. Jeg kunne ikke 
skjønne annet enn at alle men
nesker tvert imot er svært for
skjellige, at de alle har sin egen
art og sine spesielle evner å bi
dra med. 

Foraktenfor menneskeliv 
Dette kommunismens lik

hetsbegrep lyder i første øye
blikk besnærende og er hoved
grunnen til at den har vunnet 
millioner av tilhengere rundt i 
verden. Men begrepet er i egent
ligste forstand livsfarlig, for hvis 
vi alle er like, er vi alle unnvær
lige. Vi kan når som helst erstat
tes av et hvilket som helst annet 
individ. Ut av likhetsteorien 
kommer kommunismens totale 
hensynsløshet når det gjelder 
menneskeliv, og på grunnlag av 
den har kommunismen kunnet 

utrydde titalls millioner for å 
vinne frem. Hvis man derimot 
anerkjenner menneskenes for
skjellighet, følger av det respekt 
for ethvert liv, fordi hvert eneste 
menneskelig vesen er helt enestå
ende og har en oppgave innen
for menneskeheten som ikke 
kan løses av noen andre. 

Den absolutte formynder
stat 

A v likhetsteorien følger også 
at et totalt sentraldirigert sam
funn er det eneste riktige. Ved å 
studere et enkelt menneske kan 
man jo ifølge denne teori finne 
ut hva alle mennesker ønsker og 
trenger, hva de vil og har godt 
av. Følgelig burde det være en 
enkel sak å sitte på toppen av 
staten og bestemme hvordan all
ting skal foregå. Men i virklighe
ten gjør jo dette menneskene til 
slaver. Enkeltmennesket mister 
herredømmet over alle områder 

(Forts. side 7) 

ØKONOMISK 
ETIKK 
A v Hakon Warendorph 

Det er avdekket forhold in- byggere - og koreografert av 
nen norsk næringsliv og politikk skatte-, bolig- og industriutbyg
som har svekket utsagnet om at gingsmyndigheter, ble dansen 
den V år Herre gir et embede, gir rundt gullkalven formidabel i 
han også forstand. Jeg tenker vide kretser. Og hvem var så 
her på økonomiske forhold. Tvil- sufflørene, sekundantene og ko
somme og ofte uansvarlige for- reografene? Jo, det var våre 
hold er mange og dreier seg om venner økonomene. Den nye 
verdier - dessverre ofte tapte - i tids allvitere. Politikernes rådgi
milliardklassen. vere, byråkratiets ledere og me-

Stikkord er Reksten, Mong- nigmanns saksbehandlere. 
stad, banktap, konkurser i pri- Jeg lå på sykehus for snaut to 
vate og nedleggelser av offent- år siden. På samme rom lå en 
lige industribedrifter, verft og meget hyggelig og velkvalifisert 
rederier, innsidehandel, frynse- økonom. Han hadde forlatt et 
goder, spekulasjoner med and- filologisk studium til fordel for 
res penger og misbruk av ver- økonomien. Nå var han lærer 
dier og stillinger i privat og of- såvel på BI som Universitetet 
fentlig sektor. En lang og grum- -og konsulent både her og der. 
sete liste som bør vekke bekym- Hjertebesvær var årsaken til 
ring. Vi befant oss i en god tid og oppholdet, med det forhindret 
var uvitende om at den ikke var ikke at han rettet og vurderte 
evigvarende. Det var som å lede besvarelser fra avlagte prøver. 
4-0 etter første omgang for så å Litt tid ble det allikevel til prat 
gå av banen med tap etter full bl.a. om etikk, yrkesetikk. Det 
tid. Vi spør; hvorfor? Ikke for å var kommet frem mange uhel
få hengt enkelte syndebukker, dige forhold - i bank, i rederier, i 
men for å finne botemidler. industri. Betrodde folk på høyt 
hvem burde visst, hvem skulle og lavere plan var avslørt som 
varslet og hva er medisinen? utro, upålitelige, holdnings-

Var det ikke en stor mann sløve. Jeg spurte om den etiske 
som hevdet at krig var for alvor- undervisning ved de høyere ut
lig til å overlates generaler. Vi er dannelsesinstitusjoner for øko
fristet til å hevde at norsk øko- nomi var for svak, om lærerbø
nomi er for alvorlig til å overla- kene eller lærerne var for dår
tes økonomer. De gode årene lige. Han kunne fortelle at han 
tok slutt, de som hadde bragt oss hadde gått igjennom det aller 
gjennom etterkrigstidens pro- meste av pensumbøker i faget, 
blemer ved hjelp av Marshall- men kunne ikke huske noen om 
hjelp, gjenoppbygging, enorm yrkesetikk. Var da alt tillatt som 
etterspørsel etter varer og tjenes- ikke var ulovlig? Var det 
ter og internasjonal høykon- trenden i utdannelsen? Tja! 
junktur. Ja, det var gode tider Dette gir både forklaring og 
-og så fikk vi jo olje. Vi tok for håp. Kanskje har de siste års 
oss etter evne. Mange hadde økonomiske skandaler og tra
store evner. De spede røster som gedier åpnet øynene våre slik at 
i ny og ne hevet seg for måte- vi nå vil legge betydelig større 
hold, konsolidering og til og vekt på etikk, ansvar og helst 
med noe så forstokket som spar- også kostnadssiden i et regn
ing, ble levnet liten oppmerk- skap. 
somhet. Det gjaldt å holde for- En vesentlig del av vårt byrå
bruket oppe. De som vei skulle krati og stadig flere politikere og 
yise, tiet. Gamle dyder var ikke næringslivsledere rekrutteres 
m. blandt bedrifts- og sosial øko-

Noe annet ble in. Pengegal- norner. Kanskje kan de bli dyk
oppen. Vår kjære trubadur Vi- tige, men sikkert må de bli seg 
dar Sandbekk, sang om den - sitt ansvar bevisst, og de må lære 
som en sjeldenhet. Hovedper- seg yrkesetikk. 
sonen var en særling som hadde Jeg vil ikke avslutte uten å 
penger som mening og mål med pointere at samfunnet vårt selv
livet. Vi husker hvordan det sagt er avhengig av at vi alle 
endte. skjerper våre holdninger på 

Dessverre skulle pengetelle- disse områdene. Det spesielle er 
ren bli en prototyp. Sufflert og at de økonomiske «ekspertene» 
sekundert av alle mulige finans- (tilgi gåseøynene) stadig øker 
institusjoner - fra aktverdige sin innflytelse i styre og stell som 
banker til suspekte pyramide- angår oss alle. 

-------------------- ----------------------------- ---- - ----------------------- -
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Udugelighet må ikke kamufleres Banksjef Belllløff angrep 
Forlagsdirektør Henrik Groths oppgjør fra 1980 like aktuelt «rettsoppgjøret» i 1945. 

NS-folk er i årenes løp blitt til. Indignasjonen hadde fått prosjekter etc. Han er innom 
beskyldt for nær sagt alt mulig hans utsøkte penn til å gnistre oljevirksomheten og utdannel-

Fra /NOs pressetjeneste. 
det kan settes et negativt fortegn ekstra. sesnivået og hevder så: 19. mai 1945 skrev DagbIa-
ved. Det gjelder såvel deres Med bakgrunn i en dansk «Å definere begrepet uduge- det en redaksjonell artikkel med 
handlinger som deres humane bokanmeldelse aven fransk bok lighet er forøvrig en håpløs opp- tittelen Isfront. Der krevet avi
egenskaper. Bare en ting savnes. om Frankrikes sammenbrudd i gave. Det ser ut som om feno- sen at det måtte skapes en is
Vi er meget sjelden beskyldt for 1939, går Groth til felts mot en menet er oppløst i sin egen diffe- front mot alle som ikke hadde 
udugelighet. Nå er det et savn vi overhåndtagende kamuflering rensiering. Men forfallet i hele den eneste rette innstilling som 
kan leve med, men vi undres. av udugeligheten. Franskman- vår utdannelse kan gjøre det jøssinger og «gode nordmenn» 
Hvorfor er ikke udugelighet nen fastslår at Hitler skar gjen- nødvendig å ta det brutale ordet måtte ha. Ingen måtte i følge 
med på listen? nom den franske arme som i opp og undersøke om det frem- Dagbladet vise mildhet eller 

Vi skal vokte oss vel for den smør på grunn av de franske deles inneholder noe som er medmenneskelighet overfor an
forhastede slutning at vi er generalers utrolige udugelighet. uunnværlig for samfunnet ... Vi derledes tenkende og taperne. 
komplett dugelige. Så vel er det Groth vil ikke diskutere det, er verdens rikeste nasjon. Men Heller ikke på arbeidsplassene, i 
nok ikke. Grunnen må være en men synes artikkelen er tanke- ingen overgår oss i grettenhet og lokalmiljøene eller i personlige 
annen. Vi har en ubehagelig vekkende «fordi det ernesten 50 misnøye. Alle tror at de høye forhold, måtte man være «svake» 
mistanke om at mangel på duge- år siden jeg sist hørte at noen ble skattene bærer hele skylden. eller vise «medlidenhet». 
lighet ikke blir lagt så stor vekt beskyldt for å være udugelige Men det er ikke tilfellet. Ingen Egentlig er artikkelen en 
på i gamle Mor Norge. Det ville eller udyktige ... Uttalelsen vir- har våget å regne ut hvor mange åpen oppfordring til sladder og 
derfor bare være et slag i luften å ket som en utidsmessig provo- milliarder den sosialt beskyttede angiveri overfor alle med en 
konfrontere oss med vår mulige kasjon. I våre dager er man res- og anonyme udyktighet koster. oppfatning som var avvikende i 
utilstrekkelighet på det områ- sursfattig,hartilpasningsbesvær, Den finnes idag overalt, og har forhold til seierherrenes offlsi
det. Middelmådigheten ser ut til handicaps, sosiale vanskelighe- infiltrert samfunnet.» elle. Dessverre er denne artikke
å være akseptert blandt høy og ter og psykiske problemer eller Groth presiserer forøvrig at len representativ for et ensrettet 
lav. man har vært skoletrett og det private næringsliv også er massehysteri norsk presse lå un-

Med bakgrunn i det utdannel- umotivert for boklig lærdom.» besøkt, men at det er lettere å der for i 1945 og i årene som 
sesnivå vi har i Norge er det «Erling Bjøl (den danske angripe ondet der. Han avslutter fulgte. 

Banksjef Anders Berg/øff. 

ders Bergløff. Som en av lederne 
i LOs egen bank, Landsbanken 
(banksjef fra 1948), og formann 
i Bankfunksjonærenes Fore
ning, var det vel vanskelig for 
Dagbladet å hindre ham i å 
komme til orde. Bergløff kunne betenkelig at vi tilsynelatende bokanmelder) satte meg på den i fin stil: «Men i dag: Hvordan 

besidder så liten kompetanse på forbudte tanke» fortsetter Groth, skal vi pågripe den offentlige 
så mange felter som det er av- «at en del av dette skånsomme udugelighet? 

Varmfront og silkefront heller ikke anklages for sympa-

dekket i den senere tid. Vi tror vokabular var eufemismer for Man kan lese seg til den i 
altså at noe kan forklares med at det som i min ungdom bramfritt uleselige utredninger. Noen av 
dugelighet er en lite påaktet ble kalt udugelighet ... » de mest brukbare burde overset-
egenskap her hjemme. Groth trekker så frem en tes til norsk.» 

Avdøde forlagsdirektør Hen- rekke eksempler på forhold som Og hvorfor skriver vi om 
rik Groth hadde Il. juli 1980 en skyldes udugelighet. Det er dette ubehagelige forhold akku
artikkel om fenomenet som var norskbygde fiskebåter til Burma, rat nå når vi går inn i et nytt år? 
verd bladpengene ut året og litt fjellheiser som faller ned, NSB- (Forts. side 6) 

PENGESPILL SOM S 

Men det fantes også modige tier med NS eller tyskerne. 
mennesker som offentlig tok til Han advarer mot den «po
motmæle selvom deres frem- gromstemning» som er skapt, 
synte og tolerante syn var unn- mot at mennesker i masser blir 
taket i pressen dengang. En av internert uten lov og dom, at 
årsakene er at de sjelden fikk familier mister sitt livsgrunnlag, 
spalteplass. En som i alle fall at dødsdom er innført på tvil
fikk trykt et par artikler, var den somme premisser, og at <<tysker
fremtredende bankmannen An- (Forts. side 6) 

SSYKDOM 
A V Arnfjot Strømme Svendsen, professor ved Norges Handelshøyskole 

Vi har et annet sted i avisen antydet sykdomsfenomener i norsk økonomi, og vi har uttrykt håp om bedring. 
Professor Arnljot Strømme Svendsen ved Handelshøyskolen har i «Min mening» i Aftenposten 9110 gitt oppskrift på medisinen: «Skal vifå orden på 

landet og få det trivelig, må det gjenskapes en kultur av holdninger, vaner og moral når det gjelder omgangen med penger og menneskelige verdier.» 
Er det mulig å gjøre medisinen så smakelig at vi frivillig svelger eller må det til en «spoonfull of sugar» ? Vi tillater oss å servere den uten sukker i 

forvissning om at den går ned, og i den største respekt for ordinarius. 

Pengespill er ikke lenger bare tene for gigantgevinster tilstede, handel - og har tapt like meget 
lek og spill, men en samfunns- fortrinnsvis for dem som kan eller mer. Industriforetagender 
sykdom. Lotteri og basar var en spille med stor innsats, eller som og shipping gjør det samme. 
gang en blanding av veldedighet kan sikre seg innsideviden. Også Også dette utvikler seg til en 
og spill. Så lot Staten seg friste - her er parolen privat lidenskap kombinasjon av videnskap og 
først ved pengelotteri. Det ga og spillerpasjon - næringslivets kunst, dvs. pengekunst. 
mersmak. Så kom fotballtip- og Statens fordel Mens pengespill blant me-
ping, hestespill, lotto, måltips Spill nigmann og næringslivstoppene 
m.m. Pengespillet går videre. I florerer som aldri før i landet, 

Det var den moderne vel- gamle dager nøyet man seg med ligger investeringer i realkapital 
ferdsstatens aktive innspill i me- Monopol-spillet, hvor man le- og produksjonsprosjekter lavere 
nigmanns hverdag for å skape kende kunne kjøpe og selge ei- enn noen sinne. Man bygger 
spenning og samtidig motvirke endommer, storbedrifter og sel- sørgelig lite av ny produksjons
egne anstrengelser for å skape skaper - uten konsekvenser. I kapasitet i Norge, men man set
inntektslikhet og utjevning. Ha- dag er «asset play» blitt viden- ter børsrekord i verden for ak
sardspill og lidenskap for lett- skap, opplæringsfag og en kre- sjekursoppgang. Dette er et kri
tjente formuegevinster der vin- vende profesjon. Takeover bids sefenomen kanskje enda mer 
neren pleies som i skatteparadi- for selv de aller største selskaper alvorlig enn arbeidsledigheten, 
ser, oppmuntres og premieres av kan komme når som helst og fra fordi det er et nødsignal- et SOS 
velferdsstaten. Sosialdemokrati- de mest uvante hold. Alt og alle - for fremtiden. Ikke bare det. 
ets austerity policy er med ett er på oppsigelse forsåvidt som Det varsler om en skjebnesvan
endevendt til fortidens satire: ingen kan vite hvem som sitter ger mentalitetsendring. 
Private vices - public benefits som eiere og makthavere i di- Rust på folkesjelen ville dik
(private laster - folkets fordel). reksjonssalongen imorgen. Spil- teren si. Forfall i økonomisk 

Børslivet er blitt aktivisert og let om penger og formueflytting kultur og oppløsningstendenser 
blitt et nytt spenningselement i gjelder også valuta. Banker har i samfunnsholdninger vil jeg 
nasjonens liv. Her er mulighe- tjent veldige formuer på valuta- kalle det. 

Blindhet 
Det ekstra tragiske i dette er 

at så få har fått øynene opp for 
tilstandens skrøpelighet. Når ikke 
bare keiseren, men alt hans folk 
går uten klær, kan man ikke 
vente at noen som slår alarm 
blir tatt notis av. Hva verre er, 
noen av dem som har en viss 
følelse av at Something is rotten 
in the state of Norway - <<store» 
næringsledere - leder selv an i 
innsidetransaksjoner og million
varp med egne selskapsaksjer, 
og hevder i tillegg at «lederløn
ningene bør fordobles». 

Sjelden har man kunnet se 
demonstrert så klart at en hel 
gruppe mennesker er blitt slått 
med blindhet 

Sterk heving av lønninger, 
godtgjørelse og gevinstmulighe
ter er blitt det populære løsenet 
på alle problemer og vanskelig
heter. Da springer angivelig 
kløkt, kvalitet og tiltak automat
isk frem. Predikerens sarkasti-

ske ord, alt fåes for penger, sta
ses i vår tid opp til sannhet og 
ideal! Gjemt og glemt er Paulus' 
advarsel: Pengekjærhet er en rot 
til alt ondt. I virkeligheten er 
mesteparten av det som nå skjer 
en gjentagelse av gammel dår
skap som man burde vite alt for 
vel fører galt av sted. Men det 
må erkjennes og fastslås på ny 
og på ny. Det forutsetter kunn
skaper og perspektiver utenfor 
snever money-making, sans for 
verdier over vellevnet prestisje, 
sinn for skaperlyst og for idea
ler. 

Skal vi få orden på landet og 
få det trivelig, må det gjenskapes 
en kultur av holdninger, vaner 
og moral når det gjelder om
gangen med penger og mennes
kelige verdier. 

Næringskultur og pengekul
tur må skapes i og aven selv. 
Men næringslivets organisasjo
ner og andre kunne kanskje 
hjelpe til? 
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Nytt år med nye tider? 
Vi har gått inn i et nytt decennium. Det kunne være 

fristende å lage revy over det som ligger bak. Vi skal 
avstå. Slike oversikter er å finne så mange steder - sik
kert bedre enn vi kunne lage dem. Aret 1989 har vært så 
begivenhetsrikt at et par ting kan være tilstrekkelig. 

Et forhold som i særlig grad har vært oppmuntrende, 
er at avdekkingen av kommunismen nå burde være full
stendig og nådeløst avslørende. Enhver som har sine 
sanser i behold og har tilgang til nasjonale og internas
jonale media, må kunne se og burde kunne ta stillin~. 

Kommunismens brutalitet og udugelighet er fastslatt. 
Millioner av mennesker over hele det sovjetkontrollerte 
Europa er sannhetsvitner. Vi har sett en manifestasjon 
av menneskets intelektuelle kvaliteter. De er tilsynela
tende uutryddelige og uovervinneli~e selv av det mest 
hensynsløse, inhumane systen var sivilisasjon har 
opplevd. Vi lyser ingen fred - annen enn dødens og 
glemselens -over de mørke minner. 

Sak nummer to som i høy grad angår dem som ikke 
delte flertallets oppfatning før og under siste krig, er den 
litteratur om dette som i år har kastet både stener og lys 
ned i vår lille andedam. 

Meget er hvirvlet opp fra bunnen og meget har ikke 
særlig godt tålt de klare strålebunter. De som har vilte til 
å se, skulle nå i alle fall kunne komme oss i møte nar vi 
hevder at tingenes tilstand og hendelsenes gang kunne 
sees og tolkes slik vi gjorde, uten at politisk blindhet, 
menneskelig ufølsomhet og kriminelle hensikter var år
sak. Vi tror ikke at mange, hvis noen, NS-folk ønsker 
dom og død over tidligere motstandere. Vi forstår bare 
ikke at seierens frukter var så lite søte at krigens sukker
surrogater; hevn og skadefryd, måtte tas i bruk for å gi 
den fulle nytelse. Død og varig fordømmelse skulle ikke 
behøves som evig glassur på historien. 

Det siste vi skal ta med gjelder oss alle uansett side. 
Dessverre intet oppløftende forhold. Det er den økende 
holdningsløshet blandt betrodde mennesker på alle ni
våer. Det avdekkes stadig «eklere» ting på alle plan i 
offentlig og privat styre og stell. Vi har brukt en del plass i 
dette nummeret for egne og andres synspunkter om 
dette. Vi er glade over å dele standpunkter med de 
dyktige, de beste. Det er betryggende. En god vei for 
landet vårt er den som fører ut av og vekk fra uhumskhe
tene. La oss dele et håp, en henstilling, et løfte: 

Finn stien og rydd den. Da blir den kanskje en allfar
vei. Det får stå som et paradoksalt nyttårsønske foran et 
vanskelig år: La den trange stien også bli trygg allfarvei. 

ORDEN - RETTFERD - FRED 
INO ønsker med dette velkjente og krevende motto alle 
medlemmer og forøvrig en hjemsøkt menneskehet 

et godt nytt år! 
Med dette nr. følger girokort til innbetaling av medlems

kontingent for 1990 - stor kr. 150,-. 
- HVA OM VI PRØVDE Å FÅ MED EN TIL! -
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Arbeiderveteranen 
O 

HAKONMEYERERDØD 
Arbeider-veteranen Håkon 

Meyer døde nylig i Sverige i en 
alder av 93 år. Da krigen kom til 
Norge i 1940, hadde han lenge 
vært en kjent skikkelse innen 
den norske arbeiderbevegelse. 
Både som forfatter, foredrags
holder og dreven polemiker var 
Meyer blitt kjent langt utenfor 
arbeiderbevegelsen. Særlig var 
hans arbeide for at kulturelle ak
tiviteter og interesser skulle få en 
bedre plass i arbeiderbevegel
sen, omfattende. 

Han mente at vi på folkeret
tens grunn var forpliktet til å 
samarbeide med okkupasjons
makten for å trygge folkets le
vekår og velferd. Denne samar
beidsholdningen ble han inter
nert for i 1945, og senere dømt 
til ti års tvangsarbeide for av 
Eidsivating lagmannsrett under 
lagmann Erik Solem. 

Et annet syn 
Med boken «Et annet syn» 

som Håkon Meyer utga på 
Dreyers Forlag allerede i 1952, 
var Meyer en av de få og aller 
første som fikk anledning å 
framlegge et annet syn på okku
pasjonstiden enn det som var 
seierherrenes offisielle. Selvom 
pressen i stor grad unngikk bo
ken i taushet, ble den lest av 
mange. Det var en utbredt opp-

Fra [NOs pressetjeneste 
fatning at som fagforeningsleder 
for flere forbund, hadde Meyer 
under okkupasjonsen gjort en 
stor innsats for å holde Lands
organisasjonen intakt. Lag
mannsretten fastslo at han aldri 
hadde drevet nazistisk propa
ganda, skadet noen eller forfulgt 
mennesker som tenkte annerle
des. Under unntakstilstanden i 
1941 ble han endog arrestert av 
tyskerne. 

At han ble idømt lang feng
selsstraff i 1945, kan ikke tolkes 
som annet enn utslag av den 
massepsykose som hersket. 

Meyer var et meget politisk 
engasjert menneske, men hver
ken hans gamle parti, Arbeid
erpartiet, eller kommunistene. 
hverken NS eller tyskerne, be
traktet ham som deres mann. 

Arbeiderbevegelsens 
historie 

A v de bøker han ellers utga, 
må nevnes «Den politiske ar
beiderbevegelse i Norge» som 
kom i mellomkrigstiden og sam
lingen «Bak Moskvaprosessene» 
som var et flammende angrep 
på disse sovjetiske justismord. 

Straffen rammet de 
pårørende 

I boken «Et annet syn» gir 
Meyer en grell skildring av retts-

tilstanden i landet og forholdene 
for de straffedømte og deres på
rørende. Verst var det at fangene 
ikke fikk komme i kontakt med 
sine nærmeste som ofte led nød: 

«Fangen hadde hus, mat og 
binge, - de nærmeste manglet 
ofte alt. Ikke å kunne komme i 
kontakt med dem, ikke bistå 
dem på noe vis, ikke engang 
med et godt ord, det hvilte på 
mange som en uforholdsmessig 
tung byrde. Det forbitret deres 
sinn på det voldsomste og de 
kunne ikke finne et annet ord 
enn ondskap, for å forklare for
holdet». 

Taperne skulle ruineres 
Med logiske argumenter viser 

Meyer at de provisoriske anord
ningene som seierherrende etter 
forgodtbefinnende dømte etter, 
ikke bare var grunnlovsstridige, 
men utslag aven lovløs, aggre
siv hevnfølelse. 

De dømte skulle ikke bare 
rammes av dommen og tapet a v 
økonomiske muligheter til å 
forsørge seg og sine på en an
stendig måte, men de skulle i 
tillegg hånes og fordømmes på 
moralsk grunnlag. 

Meyer valgte som flere andre, 
politisk dømte å slå seg ned i 
Sverige. 

ANTINASJONAL PROPAGANDA 
NRK -fjernsynet sendte 8. de

sember et program under den 
nøytrale tittel «Fjernsynsmu
seet». Det viste seg å være et 
antinasjonalt propagandapro
gram. Man gikk hardt inn for å 
vise at det egentlig ikke finnes 
noe som er norsk. Og hvorfor 
ville man frem til en slik kon
klusjon? Jo, man ønsket å slå 
fast at innvandringsbølgen ikke 
betyr noen som helst fare, for 
det finnes ingen norskdom som 
kan ødelegges ved at fremmede 

kulturer invaderer landet. 
Ethvert noenlunde orientert 

menneske vet selvfølgelig at 
våre folkeviser, eventyr, danser, 
drakter, musikk, byggeskikker 
osv. er influert av strømninger 
utenfra. Det store ved det hele er 
imidlertid at våre folk har klart å 
omforme disse impulser og 
kombinere dem med det opp
rinnelige norske slik at det sva
rer til våre kulturelle behov. Det 
dreier seg om fordøyde impul
ser, ikke om etteraping. og en-

hver ekte nordmann føler at 
dette er noe som er eget for oss, 
at det er noe som er vårt. Vi 
ønsker ikke at det skal gå tapt -
f.eks. ved fremmedkulturell mas
seinnvandring. 

Men propagandistene i NRK 
kvier seg ikke for å «skite i eget 
reir» om det bare tjener deres 
formål. Det er en stor skam at 
slike folk behersker Norsk 
Rikskringkasting. 

Erfaringer med politiavhør 
I en bok som er utgitt i anled

ning Alf Nordhus' 70-årsdag, 
har Morgenbladets tidligere re
daktør, Chr. Christensen (CC), 
skrevet en artikkel om politiets 
forhørsrapporter. Etter at han 
skrev boken «Det hemmelige 
Norge» ble han anmeldt for 
brudd på den militære taushets
plikt og i den anledning innkalt 
til forhør hos politiet. Disse for
hør ble holdt i en ganske vennlig 

tone, så det er ikke det han kla
ger over. Derimot hevder han -
illustrert med eksempler - at po
litirapporter sjelden gir et kor
rekt bilde av forhøret. Det skyl
des to ting: l) rapportens 
kortfattethet og 2) politifolke
nes manglende evne til å formu
lere. 

CC sto altså overfor vennligs
innede forhørere som ikke var 
spesielt interessert i å sverte 

ham, og likevel er han misfor
nøyd med resultatet. Kan han 
da forestille seg hvordan det var 
å være utsatt for sterkt fiendtlig
sinnede forhørere som bevisst 
gikk inn for å tolke alt i verste 
mening? Det var vår situasjon i 
1945 og de nærmeste årene der
etter. Kunne det være en ide for 
CC å forske i hvilke skader det 
har påført titusener av nord
menn? 
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Fylkesfører W.F .K.Christies minner fra aprildagene 1940 
Da min hustru og jeg den 9, 

april 1940 litt før k1.3, satte ra
dioen på, fikk vi til vår forfer
delse høre at tyske krigsskip var 
på vei til Oslo, innover fjorden. 

Jeg satte meg straks i forbin
delse med min gode venn, fa
brikkeier Grill Fasting, og vi av
talte møte litt senere, nede på 
mitt kontor. 

Straks jeg hadde spist frokost, 
gikk jeg til kontoret som lå i 
festivitetsbygningen i Hamar, 
samme gård hvor regjeringen og 
stortinget senere møtte. 

Like etter gikk en del av re
gjeringsmedlemmene inn i festi
vitetsbygningen. 

Jeg festet meg ved stortings
president Hambro. - Regiment
sjefen, oberst Jensen, fløy ustan
selig opp og ned trappen. Han 
virket vimset og nervøs. Forsva
rets militærvogner kjørte frem 
foran bygningen. Ut av bilene 
kom bl.a. forsvarsministeren, 
oberst Ljungberg, med sitt obli
gate smil, og kommanderende 
general Laache. Laache var den 
eneste høyere offiser som var 

, villig til å yte sitt bidrag til å få 
gjenomført den nye hærordning 
som viste seg å være fullstendig 
verdiløs. Som påskjønnelse for 
dette sitt bidrag, ble Laache ut
nevnt til kommanderende gene
ral, med forbigåelse av meget 
dyktige, eldre offiserer med 
høyere grad. 

Nå stod kommanderende ge
neral Laache der og så oppover 
inngangstrappen til festiviteten, 
iført sjakett, gullkjede over ma
gen, stiv hatt (skalk) og som 
eneste bevæpning en paraply. 
Senere fikk jeg vite grunnen til 
dette særdeles sivile antrekk. 
Han fylte nemlig 65 år den 9.4. 
1940 og benyttet dette til å ta 
farvel med sin stilling og den 
hær som han hadde undergravd. 
Dermed sendte han en del 
kjekke, unge menn direkte i dø
den nærmest forsvarsløse. 

Etterpå gikk Fasting ogjeg ut 
i Storgaten (promenaden). Dit 

kom flere og flere stortingsmenn 
etterhvert. De virket helt forvir
ret. De fløy simpelthen frem og 
tilbake 2-3 kvartaler. Hambro 
og Mowinckel så meget opptatt 
ut. 

Vi så også advokat Mustad, 
den nåværende leder av AlS 
Union Co. Han bar paraply og 
frakk på den ene armen og en 
koffert i den annen. Han virket 
helt planløs der han gikk og 
vimset. Omsider forsvant han. 
Formodentlig inn i festiviteten. 

Trotzkis venn, Konrad Knud
sen, svingte omkring med et par 
andre. Han virket helt ut av ba
lanse under sin kolossale hatt. 
Monsen, mannen som kjempet 
for å få nedlagt vårt forsvar og 
ivret så sterkt for det «brukne 
gevær», virket meget engstelig 
og var blek som et laken. Vi så 
ikke om han denne dag bar 
merket med det «brukne ge
vær», men jeg tviler på at han 
turde det. 

Vi var dypt fortvilet -. 
Vi orket ikke å se på denne 

ynk lenger. Jeg gikk opp på mitt 
kontor i 4 etg. Efter en stunds 
forløp kom nærmeste venn fra 
skoledagene, daværende ekspe
disjonssjef Carl Platou. Han så 
på meg og ristet på hodet: 

«Dette er jo forferdelig.» Jeg 
sa: - «Hva i all verden gjør du 
her? - Hvorfor passer du ikke 
ditt departement». 

Han svarte: - «Der kunne jeg 
ikke være lenger, jeg reiste med 
de andre». 

Ja, ja - jeg tenkte på landet 
vårt, - uten regjering, uten jus
tisdepartement, uten ledere. -
Stakkars Norge! - Men P1atou 
var jo min venn, og helt nedfor. 
Han så ingen linje å følge. Han 
var svært blek. 

Jeg tok ham med meg hjem, 
og min kone spurte hva hun 
kunne gi ham. Han var meget 
glad over å få en biff med tre 
speilegg, og han kom seg da så 
pass at jeg mente han kunne 
reise hjem. 

Det originale hjørnet 
- til ettertanke 
Ulykken kommer, vi bøyer hodet 
eller gjemmer det i hendene 
og sier: 
Vi kan intet gjøre. 
Verden er ikke bedre. 
Jeg sier: 
Når verden ikke er bedre 
er det neppe fordi den ikke er bedre, 
men fordi v i ikke er bedre. 

HaWa 

«Hva skal jeg gjøre hjemme?» Dermed drog de avgårde i bi- traff ham først dagen etter, og da 
spurte han. len. jeg tror at det bare var Prytz og 

Vi svarte: «Reis ned til Oslo Vi, Berthelsen og frue og jeg, jeg som hadde hans fulle fortro-
og pass ditt departement.» - snakket meget om dette umid- lighet, sa jeg likefrem: 
Men det turde han ikke. del bart etter deres avreise, og vi «Hva mener De med dette?» 

Siden gikk han for å høre på kunne ikke forstå det annerledes Quisling svarte: 
stortingets forhandlinger. enn at det Koht siktet til, var at «Her kommer tyskerne som 

Jeg skulle til min gode venn, han og hans kolleger var sparket bevæpnet arme, og vi har ikke 
godseier Nils Berthelsen på Sør- ut av det norske folket. en eneste soldat. Hele regjerin
stad, Hedemarkens største gård. Senere fikk vi vite at disse gen er rømt, og kongen har fulgt 
Vi skulle der sette opp hans tes- herrer var blitt pakket inn i et dem, ja til og med noen a v eks
tamen te til fordel for en adop- tog med slukkede lanterner som pedisjonssjefene også. Tyskerne 
tivsønn. Selv hadde han ikke ventet på stasjonen, simpelthen står gjennom sin arme over vårt 
barn. plukket opp den ene etter den land som ikke hai arme, ikke 

Da jeg kom dit, var fru Bert- undre. Og så drog toget til Elve- hverken storting eller regjering. 
helsen opptatt med borddek- Tum uten lys, for nedrullede Den eneste som møtte på vegne 
ning. Jeg gikk bort til peisen og gardiner. av det norske folk, var politi
forestilte meg for en dame som Ja, så besluttet Fasting og jeg mesteren i Oslo og en defekt 
satt og varmet seg ved et tyribål. oss til å reise neste dag inn til administrasjon. 
Det var fru statsråd Støstad. Oslo for å tale med Quisling. Vi Stillingen lå åpen for et pro-

En liten stund etter kom fru reiste inn med et ordinært tog kl. tektorat som ville bli den verste 
Berthelsen og fortalte meg at 1410 - fra Hamar. ulykke for landet. I denne situa
utenriksminister Halvdan Koht Kommet til Eidsvoll fyltes to- sjon forelå ikke noe annen mu
og Frihagen befant seg ovenpå. get med soldater, ubevæpnete, lighet enn å opptre på vegne av 

Hun spurte da fru Støstad om fulle av godt humør. De var en gruppe av det norske folk 
hun kunne tenke seg at hennes svære til åfortelle. Den ene for- som ville bli respektert av tys
datter ville hjelpe til-med bord- talte at han hadde gitt sitt våpen kerne som regjeringsdannende 
dekningen. Det var vanskelig til tyskerne. Han hadde først parti. Videre vil jeg gjøre alt jeg 
med tjenestehjelp akkurat da. lagt på sprang, men tyskeren kan for å få kongen tilbake til 
Alle var dradd sin vei, og fru sprang fortere. - Ja, så var det Oslo, og hverken mitt parti eller 
Bethelsen hadde bare en pike til ikke annet å gjøre enn å levere jeg selv skal stå i veien. Jeg trek
hjelp, - bortsett fra kokken. Fru riflen fra seg da, og så lo hele ker meg tilbake nårsomhelst 
Berthelsens anmodning ble gans- kupeen riktig godL noen annen har mulighet for, og 
ke koldt avvist med følgende Da toget satte seg igang, så er egnet - til å forhandle med 
bemerkning: jeg på frihetsstatuen for 1814 på tyskerne.» 

- «Hun ernte vant te å arbei.» Eidsvoll stasjon. - Jeg kunne Etter at Quisling hadde truk-
Og frøkenen ble sittende ved ikke la være å tenke på de menn ket seg tilbake 15.4. 1940, sa 
peisen. som den gang klarte å verge han til meg: 

Deretter gikk vi til Berthel- landet. <<Jeg var ikke nødt til å gå, 
sens kontor og gjorde testamen- Da jeg kom til Oslo, søkte jeg men jeg gikk - fordi det så ut til 
tet ferdig. forbindelse med Quisling, men (Forts. side 6) 

Mens vi satt der, ringte det på ,----__________________ _ 
kontordøren. - Det var en løyt
nant som forstilte seg som forlo
vet med min niese. Ledelseseti kk 

en mangelvare 
Vi snakket en del frem og til

bake, løytnanten fortalte de 
hadde ingen ordre fått og visste 
slett ikke om de skulle slåss eller 
ikke. Han ventet bare på be- Hr.advokat Finn Rime på supermarkedskonjeranse 
skjed. Det var ikke tatt beslut
ning om noesomhelst. 

Etter at Berthelsen og jeg var 
ferdige, stormet plutselig Koht 
og Frihagen inn. -

Begge var fullt påkledd, 
hadde yttertøyet på. 

«- Neimen, mine herrer, vil 
dere forlate meg?» 

Koht svarte: 
«- Ja, vi må avgårde. Vi har 

fått beskjed om å gjøre oss i 
stand til å reise». 

Så tok Koht fram sin port
mone, rotet i noe småmynt - og 
ville gjøre opp for seg. 

Berthelsen sa: 
«Alle som er under mitt tak, 

er alltid mine gjester». 
«- Jo, jo, tusen takk», sa Koht 

og lukket portrnoneen. 
Berthelsen: 
<<la, vi får håpe at vi møtes 

snart igjen under lysere tider.» 
Koht var meget nervøs og 

svarte så å si på gråten: 
«Ja, la oss håpe det, men hva 

skal vi gjøre når de ikke vil vite 
av oss, - når de sparker oss uL» 

Aftenposten 25/10-89. og svare på spørsmål. Etikk er 
(Kjell Aaserud) og blir et spørsmål om holdnin-

Det er i gode tider grunnlaget ger, eventuelt mangel på hold
for konkurs blir lagt. Man tror at ninger. Hvis det er noe som 
oppgangen skal vare evig. Men mangler når krisen er et faktum, 
en dag faller taket ned. De røde så er det etikk. 
tall kommer frem, sa høyeste- Suksess har tusen foreldre, en 
rettsadvokat Finn Rime i et for- fiasko er foreldreløs, fremholdt 
edrag om «Ledelsesetikk i kri- Rime, som sa at etiske holdnin
sebedrifter» på supermakeds- ger ikke er noe man lærer gjen
konferansen tirsdag. nom teoretiske kunnskaper, men 

Vår kanskje fremste konkurs- i det praktiske liv. 
advokat la ikke fingrene imel- Enkelt sagt er det å opptre 
lom. Han fastslo at ledelsesetikk renhårig i dagliglivet uten å 
er mangelvare hos svært mange være oppmerksom på at man er 
i lederskiktet i norsk næringsliv. renhårig. Dessverre har bedrif
Spesielt fokuserte han på daglig ter gått rett vest fordi lederne 
leder, som ikke tar de viktigste ikke har ønsket å bli belært om 
krisetegn alvorlig. En rekke ting hva etikk er - og tenke i litt 
forteller om hvor langt krisen er videre horisonter. De står for en 
kommet. Det er da bedriftslede- ikke kontrollerbar dynamikk, 
ren sammen med et underlig- som i realiteten er dynamitt. 
gende lederskikt skal vise hvil- Heldigvis holder flertallet av 
ken etisk holdning man har. norske bedriftsledere mål. Men 

- Dessverre gir mange ledere episoder i den senere tid har for
blaffen i spørsmål om etikk, sa talt at ledere selv i de største 
Rime. - Etikk er spørsmål om bedrifter har svin på skogen, sa 
samvittighet, det er spørsmål Rime. 
om å kunne se folk rett i øynene 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



NR. 1 - 1990 FOLK og LAND SIDE 5 

• O 

Stakkars HIHer! STREIFLYS PA NS-STYRET UNDER KRIGEN 
I et kåseri i «Ukeslutt» 24.6.-

89 hevdet Ivar Eskeland at 5tor
slakteren fra lndo-Kina fra noen 
år tilbake Pol Pot, nå innehar 
annenplassen på lista over «fol
kemoniere», men god avstand 
til kamerat Stalin på en solid 
førsteplass. 

Uten at det ble sagt direkte, 
fikk en inntrykk av at kåsøren 
mente Mao og hans etterfølgere 
i Kina lå på en god tredjeplass. 

Hva så med Hitler? Etter å ha 
innehatt en ubestridelig første
plass i snart et halvt hundre år, 
er han plutselig falt ned på, i 
beste fall, fjerdeplass på lista 
over tidenes "folkemordere». 

Risikerer han ytterligere de
gradering? 

A rne Gausdal 

ForsJqell 
påjolk 

I en anmeldelse av Egil Ula
teigs bok om storsabotøren og 
sovjetspionen Asbjørn Sunde 
gjengir Lars Hellberg (Aften
posten 2/11-89) hele to ganger 
komrnunistredaktøren Arne Jør
gensens ord om at Sunde «hand
let i overensstemmelse med sin 
samvittighet». 

Når vil vi kunne lese i Aften
posten at de tusener av front
kjempere og forsåvidt alle NS
folk også gjorde akkurat det, at 
de handlet etter det deres sam
vittighet tilsa? 

MANEDENS 
PERNILLE: 

Av Politiinspektør for Pris- og Rasjoneringspolitiet på Vestlandet, R. A. Nielsen 

Røldal var og er geitostdis
triktet par excellence. 

Ill. Geitosten som forsvant. 
Den lille kommunen ligger landet og at det hadde funnet oppgitt geitost forefantes på alle 

på veien fra Odda i Hardanger sted en sosial utjevning som setrene. 
til Haukeliseter i Telemark. De gjorde at de tidligere dårligst Vår oppgave besto først og 
første årene under krigen så vi stillede lag av befolkningen fremst i å få varen på markedet, 
ikke noe til geitosten. Grunnen fikk penger mellom hendene og ikke å straffe synderne, så pro
kunne ikke være at geitene økonomisk evne til å kjøpe dusentene slapp med en advar
stoppet å gi melk; heller ikke det som var å få. Geitos- sel mot at de gikk med på - med 
hadde tyskerne skylden - geitos- ten ville bli et verdifullt tilskudd øyeblikkelig virkning og til offi
ten interesserte dem ikke. På til det magre kostholdet for me- siell pris, - å levere alle lagrene 
den annen side var det en offent- nigmann - hvis den kunne brin- til Forsyningsnemda. Slik gikk 
lig hemmelighet at norske «tu- ges på markedet til lovlig pris. lastebil etter lastebil nedover til 
rister» finkjemmet geitostdis- Såjeg tok for meg kartet over bygden, lastet til toppen med 
triktene, kjøpte opp produksjo- Røldal og la en slagplan. førsteklasses geitost. Vi regnet ut 
nen til overpris og omsatte den at iallfall 200.000 husstander 
til rikfolk på svartebørsen. Alle prispolitiets biler ble ville få en rasjon av geitost som 

I henhold til rasjoneringslov- mobilisert og med en styrke på resultat av denne aksjonen. Nå 
givningen skulle Forsynings- 30 mann satte vi kursen for da geitebestanden var talt opp 
nemda føre kontroll med pro- Hardanger. Idag lyder det enkelt, og omfanget av leveringsplikten 
duksjonen og omsetningen av men dengang kjørte også pris- fastlagt for hver enkelt produ
geitost - som av andre land- politiets biler med trekull - eller sent ville svarthandelen for år
bruksartikler. Nemnda førte re- karbidgeneratorer. Bare for små ene fremover bli redusert til et 
gister over produsentene med kjøretøyer fikk vi tildelt noe minimum. 
antall geiter hver enkelt eide. På bensol utvunnet av kull på gass-
grunnlag aven beregnet min- verket. På den lange strekningen Tilbakeblikk 
steproduksjon pr. geit skulle det til Odda, opp og ned alle knei- På denne måten utførte Pris-

det være sagt at dette nasjonale 
og sosiale synet på Prispolitiets 
oppgave ble delt av kolleger og 
underordnede, uten hensyn til 
politisk oppfatning. Her som el
lers fantes mange innbitte mot
standere av NS i rekkene, men 
ikke i et eneste tilfelle kan jeg 
beklage meg over illojal opptre
den fordi jeg var medlem av par
tiet. Tvertimot er det min over
bevisning at alle mine medar
beidere fra denne tiden innså 
nødvendigheten av å ha NS-folk 
i ledelsen når det gjaldt forsy
ningspolitikken og kontrollen 
med kriselovgivningen. Resul
tatet er ihvertfall synlig for alle: 
Til tross for at vi gikk inn i kri
gen som et fattigmannsland, 
uten nevneverdige lagre av 
matvarer og uten mulighet for 
selvforsyning, avsluttet vi krigen 
med solid privat og offentlig 
økonomi. Grunnlaget var lagt 
for det velstands-Norge som se
nere generasjoner nå nyter godt 
av. være enkelt å konkludere hvor kene, snek denne karavanen seg politiet sin utakknemlige men 

meget geitost burde leveres til frem med tallrike stopp for å sosialt betydningsfulle oppgave 
Forsyningsnemnda. Men prak- fyre på trekull eller vaske ut under krigen. Når vi i dag leser .. _________ -. 
tisk talt intet kom på markedet karbiden ved veikanten, men vi beretningen fra andre okkuperte 
av den gode grunn at nemnda kom da frem til slutt. land, som f.eks. Sofia Lorens be
besto av bygdefolk og til dels av Politiet gikk systematisk til skrivelse av barneårene i det be
dem som selv hadde økonomisk verks; hver eneste seter i Røldal. satte Italia, med all elendigheten 
interesse i svartehandelen. ble besøkt, geitene talt opp og for dem som levet på skyggesi-

Noen vil kanskje si at geitost lagrene av ost kontrollert. Som den og ikke hadde økonomiske 
er en luskusvare og at det derfor ventet var mesteparten av gei- ressurser til å skaffe seg mat på 
spilte mindre rolle om den kom tene overhodet ikke registrert i svartebørsen, kan man ikke 
på avveie. Men da glemmer Forsyningsnemndas register, unngå å trekke sammenliknin
man at på dette tidspunkt - i praktisk talt ingen ost levert på gen til de ordnede forholdene 
1943 - var det full sysselsetting i lovlig vis og store lagre av ikke under NS-styret i Norge. Men la 

Skaff 
en ny 

abonnent 

Samtale med kokka. 
Gullet og jeg har dannet vårt «Husker du en samtale vi Hun flirer: <<Det var noe som ramme sammen med de andre Hun forlater stekepannen og 

eget lille utklipningsbyrå. Hun hadde noen dager før valget? falt meg inn på hjemveien. som har styrt land og rike i for- henter et utklipp som ligger på 
leser to aviser, jeg leser to andre, Jeg hadde bestemt meg for ikke Dessuten kom jeg til å tenke på gangne tider». kjøkkenbordet. Hør her: «Det 
og så klipper vi ut stoff som vi å stemme, men du påvirket meg hva tyskerne vil komme til å «Hør nå her», sier jeg, «alt det finnes ingen fornuftig grunn til 
antar vil interessere den andre. til å gjøre det.» kalle vår søte Syse når han drar du har sagt hitinntil er innled- å legge ned Revmatismesykehu
Det er utrolig hvor effektivt dette «Ja», svarer jeg, <<jeg husker på besøk til dem. Det gjør han ningen til noe du har funnet i set», «stortingsflertallet er på 
samarbeide er, og hvor mye tid at vi snakket sammen om det å sikkert, det er bevilget fem mil- dine aviser idag». ville veier», «håper de andre tar 
vi sparer på det. Nyhetene er jo stemme eller la det være. Men lioner mer til reisevirksomhet. «Helt riktig gjettet». Gullet til vettet» var noen av hennes 
nesten de samme i alle avisene. jeg husker jo ikke hvert ord» Jo, de vil betegne ham som «der legger en ferdig pannekake opp slagord Så stemmer hun for 
Det er lederne og artiklene, for <<Ingen bebreidelse fra min Siisse aus Norwegen». på stablen og øser ny røre i pan- nedleggelse av sykehuset nå 
ikke å forglemme <<menigmanns side», sier Gullet, <<jeg angrer Det er min tur til å le: «Jeg vet nen før hun fortsetter: <<Anne som saken kommer opp i Stor
mening», som vi får gått grundi- ikke på min stemmegivning. jo du er gla i hafn». Enger Lahnstein, som du beteg- tinget. Partipisken kalles det 
gere igjennom. Men jeg antar at det er mange «Og om jeg er,» sier hun. ner som SP's svar på SV's par- visst. Tenk å stemme mot sin 

Idag var det Gullets tur til å andre som gjør det. Vet du for- «han er å sammenligne med en lamentariske leder Kjellbjørg egen mening, kunne du tenke 
lage middag. Vi deler nu også resten forskjellen på dem som av de oppgavene Ivar Dyrhaug Lunde er deg jo et begrep». deg det, jeg kunne det ikke». 
denne oppgaven efter at hun har regjerte og dem som regjerer presenterteispørrelekenforby- «Jeg er spent på det som «Nei»,sierjeg,«detkunnejeg 
funnet ut at hun blir kvalm av nu?» råkrater i fjernsynet, skapnin- kommer nw>, innskyter jeg. ikke, men ingen skulle kunne få 
omgivelsene og maten på «Fred- Jeg skjønner at Gullet har ger sammensatt av deler fra tre Gullet fortsetter: «Lahnsteins meg inn på Stortinget heller». 
rikke,» spisestedet på Blindern noe på hjertet og at hun er i dyr. Her er det riktignok snakk store hjertesak under valgkam- «Er det noe rart at jeg harfått 

Gullet har kommet hjem før fleipehumør, så jeg svarer: «Det om litt av hvert fra tre mennes- pen var jo den å redde Revmati- politikere i vrangstrupen, og at 
meg idag, så jeg fant henne i er nye navn på statsrådene. Det ker, men skapningen blir ikke smesykehuset i Oslo fra nedleg- jeg mener at bare velgerstreik, 
kjøkkenet, ivrig opptatt med å er ikke mer Grodag hver dag.» mindre forunderlig av den gelse. VG har idag et intervju at publikum, som det nå heter, 
steke sin livrett, pannekaker, da Gullet avbryter meg før jeg grunn». med henne som er skrevet i avholdt seg fra å stemme. Kan
jeg kom hjem. Stekeosen henger får sagt noe åndfullt.· «Jo, i ste- <<Du er ikke sann», bemerker temmelig ironiske vendinger. skje det kunne fortelle dem at 
under taket, menjeg vet at det er det for stekte poteter har vi fått jeg. A visen trekker frem noen av man er luta lei av det de driver 
fornuftigst ikke å si noe, og at pommes frites, eller om du vi~ «Jo, det er nettopp det jeg er», hennes uttalelser da det gjaldt å med». 
hun lufter ut etterpå. jordepler har erstattet poteter». sier hun. «Hvilke kameleon- bli gjenvalgt - og bare et utjev- «Ta initiativet», sier jeg. «Jeg 

Jeg har knapt kommet innen- «Er det eget fabrikat?» spør kunster utfører man ikke for å ningsmandat reddet jo henne -. stiller gjerne som din sekretær». 
for døren før hun griper ordet.· jeg. komme på veggen i glass og Her er noen av defn». Pernille 
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SIDE 6 

25 millioner 
til 
u-Iandsgjeld 

FOLK og LAND NR. 1 - 1990 

Derpå svarte han alvorlig: Da de kom inn til disse nord- «Nu synes jeg situasjonen er I «Nu er det først og fremst mennene, før det ble vekslet et slik at det ikke er tilrådelig å bli Arbeidst)' eneste . • . landet det gjelder, og for det må ord, ble Spiller skutt ned Da her lenger.» 
. 'ø alt trakk de andre seg tilbake. Et På spørsmålet: 

(Forts. fra s. 8) k 7 fr jeg&t r~ist~» seg også da han kvarter etter eksisterte ikke EI- «Hvor reiser du så hen?», 
NS' program pun t a nedla sin myndighet. verum lenger. Denne historie svarte han:. . . 

1934 hadde denne ordlyd: «Fri- I denne forbindelse vil jeg kan man få bekreftet av den som «Det vet jeg Ikke, ett steds l 
villig arbeidstjeneste innføres gjerrie ha nevnt at Quisling var sjåfør for disse tre: gullsmed Norge.» . 
for.all ~risk ungdom for å styrke hadde flere møter med LO's rep- Skarra i Maridal, (tysker av fød- Noen dager senere nngte fyl-

Vi hadde i nr. 8 en liten notis sohdantetsfølelsen og som et resentanter. Ved to anledninger sel). kesmann Nordanger og spurte 
om bankenes private finans- ledd for å bygge landet.. var jeg tilstede. LO tilsa Quis- - - - .. . o~ vi vis~te hvor Platou var. Da 
støtte til sanering av U-landenes NS-ungdommen praktIserte /ing sin støtte. Dette vil Haakon Jeg ba konsul Hddlsch å gå td VI Ikke VIsste det, sa fylkesman-
gjeld. Nedenstående NTB-mel- denne programpost allerede fra Meyer og Sverre Krogh kunne Reichskommisariatet med et nen: 
dinggjengitt9/lOiAftenpost~n 193~ gj~nnom lI:rrangement av bevitne. brev som jeg ville skri~e, men «Jeg er meget bekymret for 
handler om Statens engasJe- arbel~tjenesteletreq~å en rekke Jeg nevner dette fordi det har ikke undertegnet, da mItt navn ham.» . . 
ment i samme sak. Denne gang steder., landet frem bl 1939. vært tvil om det, og man har betydde it;!te! for ty~kerne. Dette var alts~ )ust~depar-
behøver vi ikke spørre om hvem I NS program .punkt 7 finner forsøkt å snakke det bort. ~begynteablande ternentets ekspedlSjonssjef, se-
regningen blir presentert for. vi senere en aVYlkel~e fra pro- Administrasjonsrådet tiltråd- seg opp i NS' interne affærer! nere fylkesmann. 
Det er større grunn til å spørre gr~mm.ets oppn~ne.hge formu- te. bl.a. ved bruk av personene l __ _ 
om Stortingen har vurdert Am- lenng, l det arbeIdstjenesten un- I begynnelsen av sommeren forskjellige verv, Platou oppsøkte meg flere 
nesti-meldingen om de statlige der pe!ioden 1940-45 for. den hadde jeg flere samtaler med Jeg skrey følgende til Reich- ganger i Oslo, sommeren 1940. 
overgrep mot egen befolkning ma~nhge. ungdom !,le gJort Quisling. . skom~isana~et: .. Han inviterte meg på meget 
som foregår i en vesentlig del av obhgatorlSk. Fo~ ~,:mnene var En dag hadde Quishng et «HVIS Relchsko~ls~an~tet hyggelige middager, og jeg 
disse landene. den frem.deles frivdhg. . voldsomt oppgjør med Terbo- eller noen an':len tysk lnstlt~jO~ merket aldri at det spilte noen 

Jeg henleder også oppmerks- Matenelt se~t be!ød arbelds- ven. Han kom til sitt kontor. prøver på å VIlle blande seg lOn l rolle for ham at jeg tilhørte NS. 
omheten på overskriften. Den tjenesten verdløkmn~ o~ var Det var tydelig at det hadde NS' organisasjon på noen s~m 
er Aftenpostens. De 100 millio- ment som en åndehg gJenfø- vært en kolossal påkjenning. helst måte, blir enhver fo~bm-
nene i meldingen er krym- delse a,: n~rsk ungdo~. han var svett og håret var mørkt, deIse mellom NS og Relchs-
pet til 25 mill. på vei til over- ArbeIdstjenestens ~~efe1t ~ar så man så hvor forferdelig på- kommissariatet «abgebrochen». 
skriften, Vi velger å tro at det er tidligere hoveds~kehg ~lgget l å kjenningen hadde vært.. Dietrich H Hild.isch 
en «miss». Her kommer NTB- løse oppgaver lOnen Jord- og Vi to satt og snakket om Sl- (SIgn.) Banksjef Bergløff ... 
meldingen: skogbruk! me~ andre ord å tuasjoner. 

- - - legge ny jord bl landet: . Quisling skulle kort etter fly 
Regjeringen bevilget i stats- Ved en e,:ent~ell gJenopph: til Tyskland sammen med Ter-

råd fredag 65 millioner kroner velse av arbeldstjenes!etanken l boven for å kjempe mot ham. 
for å lette gjeldsbyrden i utvik- dag, måtte nok arbeldsoppga- Jeg sa til Quisling da han 
lingsland. Med dette bidraget er vene legg~s bredere ap. Denne skulle fly til møte med Hitler: 
det i 1989 bevilget ialt 100 mil- samfunnstjeneste matt~ bl.a. <<For alt hva De gjør, lov meg 
lioner kroner fra gjeldsfondet. også støtte opp om SOSIale og en ting: Vik ikke en hårsbredd!» 
Fondet ble opprettet for å fi- medmenneskehge oppgaver. .' Han sa: 
nansiere norske bidrag i interna- H.r.advokat J.B. Hjort skr~v l «Jeg skal kjempe alt jeg or-
sjonale gjeldsoperasjoner. novemh,er 1934 ~n utrednmg ker.» 

(Forts·fras.2) 

jenter» og deres barn blir mis
Hildisch fortalte meg a! etter handlet, hånet og stuet sammen 

25 millioner kroner av freda- om Nasjonal Samlings program 
gens bevilgni~g gis til Mos~m- bl.a. følgende: 
bik som ledd l et samfinansler- «Påny skal det da bli kjærlig
ingsprogram med Verdensban- het til saklig arbeide, hengiven
ken. 20 millioner kroner øre- het for oppgaven og offerviljen 
merkes Uganda til å innfri for landet som skal oppmuntres 
forpliktelser i Verdensbanken, og belønnes. Og arbeidstjenes
og 20 millioner kroner skal bru- ten skal gi oss et middel til å 
kes til rentesubsidiering av lån foreta et riktig utvalg av menne
for de fattigste landene under en sker med slike egenskaper som 
spesiell låneordning i Det Inter- alltid vil være det materiale 
nasjonale Valutafondet. NTB hvorav en sund stat tømres 

han hadde levert brevet td tys- som kveg i uhygieniske brakker. 
k~rne, ble de helt «g~rne». De Istedenfor isfront, oppfordrer 
relSte seg opp og gestIkulerte og Bergløff til en felles «varme
snakket i munnen på hverandre front» hvor alle forsøker å for
og visste ikke hva de skulle sone seg i en fredens ånd. 
~øre. Så for de på dør. Det varte Men Dagbladet beskylder 
lover en 1/2 time. Da de k<?m ham for å tilhøre <<silkefronten» . 
tilbake, var de meget .alvorhge I sin hevntørst vil avisen ikke 
o~ sa at brevet foreløpIg var ar- høre et ord om at det er fred 

Det ble sagt at tyskeren, flyat- kivert. . . . selvom nasjonen feiret den. Det 
tasje Spiller, ble såret i treffnin- . Dette var hvsfarhg for Hd- hersker fortsatt «en krig som 
ger ved Midtskogen, fra norsk dlsch og meg. Tyskerne had~e enda ikke er ferdig og må fort
side ledet av Oliver Møystad. på en eller annen måte fått VIte sette selv om den ikke er 

Kort før Magne Skodvin tok at jeg hadde skrevet brevet. skjø~nhet, idyll og fordragelig-
sin doktorgrad, spurte jeg ham: - - ksped' . . fCa l Pl het. Det pleier ikke krig å være» 
«Hvor ble det av Spiller?» Omeå edlSd~olnssjte h r k a- (Dagbladet 25.5. 1945). 

«Ja» sa Skodvin .. «han døde t?U er . m e e a . an o~ 
på Elverum sykehus av de sår td!,ak~ bl Hamar og mntraff.. Etter 7. mai 
han fikk under trefninger ved mItt hjem. Han hadde flyttet. bl Høsten 1945 utdyper Anders 
Midtskogen.» Elverum sa~I1I!len med stortin- Bergløff sine tanker i boken «Etopp.» 

U d u g e li g h et m å i k k e . . . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Jeg svarte:«Jeg er ikke så sik- get og regJ.ent;!get;! .og h~d~e ter 7. mai» (Dreyer). Nå i no
ker på det. Jeg har hørt at fly- fulgt ~ed jUSbSmmlSter elJe vember 1989 besøker INOs 
attasje Spiller var sammen med Wold td Ren~. Han fortalte at pressetjeneste ham i hans vakre 
to andre tyske attasjeer. De Wold hadde fatt nervesam'!len- villa ved Holmenkollet;! so~ 
reiste opp til Elverum for å for- brudd. Platou hadde hgget han fikk tegnet for femtI år Sl
handle om overgivelse av Elve- sammen med en del andre på et den. 93 år er Bergløffblitt, men 
rum uten kamp (våpenstill- ~lv om natten og kom nu til oss han husker godt forholdene i 

(Forts. fra s. 2) Fylkesfører Christies 
Når vi håper det skal gå mot • 
lysere tider, både på den ene og mmner ... 
den annen måte? 

Vi har på annet sted i avisen 
behandlet de problemer som er 
forbundet med mangel på etisk 
holdning blandt alt for mange 
av våre ledere innen fmanslivet. 
Den ene skandalen har jo avløst 
den andre. Vi ser en sammen
heng mellom denne holdnings
løshet og den udugelighet som 
bl.a. Henrik Groth hudfletter. 
Dugelighet er nemlig ikke bare 
å kunne sitt håndverk. Det er 
også å forstå det, og vite hvor
dan det forplikter. Først da utfø
rer man sin gjeming til glede og 
gagn. Et fromt nyttårsønske er 
derfor at de gode og kunnskaps
rike kreftene i samfunnet vårt 
skal få bedre kår i det tiår vi går 
inn i. Det handler fortsatt om å 
forstå sin tid og ville det gode. 

HaWa 

(Forts. fra s. 4) stand). l Hamar.. . 1945. Vi spør om hvordan bo-
at det var lettere å forhandle De tre herrene ble kjørt i Han vlSSt~ fremdele:s l~e hva ken ble mottatt og Bergløff sva-
med tyskerne når min person samme bil til Elverum, gikk ut han skulle .gJøre. A relSe ulOslo rer: 
ikke står i veien.» av bilen med hvite bind for å våget han Ikke. Senere på dagen Den ble fullstendig fortiet. 

Jeg spurte ham: forhandle med nordmennene. hentet et !,ud hans koffe~, og Jeg kan ikke huske at det kom 
«Oppgir De hele Deres pro- Jeg tror det var på Central Ho- ha~ selv nngte opp for å Sl far- en eneste anmeldelse. Stor:t .sett 

gram også?» tel. vel. inntok jeg den samme, kntlSke r--------------------, holdning til tingenes tilstand 

Surnadal i krig 
Av ARNE ARNES 

Om nøytralitetsvakt, mobilisering, felttog, Okkupasjon 
og folkeliv. Ny innstudering. Fortalt i gaunerstil. 

Da skribenten har ført dagbok fra 1936 og til nå, er han 
mindre belastet med interessebetont erindringsforskyv
ning. 

Fåes hos bokhandlere på Møre og i Trøndelag og hos 
skribenten, adresse: 6650 Surnadal. Pris kr. 75,-. Fritt 
tilsendt. 

-----------. som overlege Johan Scharffen

Pensjonert 
hæroffiser 
ønsker kontakt med en
slig tidl. frontkjemper for 
interessante samtaler 
og kameratskap. Er 64 
år og frisk. 

Bill.mrk. til 
«F. og L.»s ekspediSjon 

berg. Med sitt edruelige syn ble 
han utskjelt overalt, men idag er 
det lett å se at skadevirkningene 
både av «rettsoppgjøret» og de 
fordømmende holdninger som 
ble skapt, ble enda verre enn vi 
kunne frykte i 1945. 

- Ble mennesker dømt mer 
etter sine holdninger enn hand
linger? 

- Det er en korrekt beskri
velse. 

(Forts. side 7) 
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NR. 1 - 1990 

(Forts. fra s. 6) 
Skal plages 

Hvor uhyggelig tonen var, ser 
vi av et truselbrev en hjemme
frontmann sendte til Scharffen
berg, tatt med i <<Etter 7. mai». 
Som vanlig er det unge kvinner 
som får unngjelde. Vi får høre at 
en av Hjemmefrontens viktigste 
oppgaver var å ta knekken på 
«tyskerhorer»: «Når en tysker
tøs henvender seg til Dem og De 
forsvarer henne, da er De likes
tilt med landssvikere. Tysker
tøsen på Høybråten som de for
svarte igår er et råttent tiltak a v 
en som vil gå som jøssing ... Å 
ta håret aven tyskerhore er for 
mild straff, de skal hates og pla
ges på alle måter. Jeg har gjort 
mitt til hevnen og mer hevn skal 
jeg og alle gode nordmenn få .. 
.» 

Frontsøstrene ble . . . 
(Forts. fra s. 1) 

Evy som lenge har bodd i Cali
fornia, og som er her for å be
søke slekt og venner, sier dette 
om hvorfor hun flyttet til USA: 

Forakt for nordmenn 
Jeg reiste til Amerika av for

akt for Norge og nordmenn. 
Denne forakten er like sterk i 
dag som da jeg dro i 1960. Når 
et helt folk inntar en så hyklersk 
holdning som nordmennene i 
etterkrigstiden, kan man bli 
mentalt forgiftet av å leve i en 
slik ensrettet atmosfære. Tenk 
bare på dette: Et par hundre tu
sen arbeidere hadde helt frivillig 
tjent gode penger under okku
pasjonen på å bygge tyske krigs
anlegg, og norsk industri produ
serte på spreng for den tyske 
krigsmakt. Men hverken tysker
arbeidere eller industrilederne 
ble dømt etterpå. 

Det ble derimot vi frontsøst
rene som hadde sårede og syke 
fra slagmarkene til pleie. Man 
må minst være <~øssing» for å 
finne en logikk i dette. 

Søstrene Schønfelder fortel
ler også med stor bitterhet om 
sine foreldre som fikk fengsels
straffer og svære inndragninger 
etter krigen bare fordi de hadde 
vært medlemmer av det fullt 
lovlige parti Nasjonal Samling 
helt siden starten i 1933. Farens 
dom ble hevet fra fem til seks år 
«på grunn av hans høye intelli
gens!» Foreldrene ble nødt til å 
forlate slektsgården. 

Vi trenger slike 
- Skapte det vansker for deg 

at du hadde vært frontsøster da 
du søkte om innreise til USA? 
Vi retter dette spørsmålet til Evy 
Schønfelder. 

- Jeg ble ganske riktig spurt 
om hvorfor jeg hadde meldt 
meg til slik tjeneste. Da svarte 
jeg at jeg ville melde meg frivil
lig til tjeneste i et hvert land som 
er villig til å bekjempe kommu-

FOLK og LAND 

nismen. Da reiste den amerikans- følgelig er den ikke det. Kom
ke konsulen seg, rakte meg hån- munismen er og forblir et 
den og utbrøt: Velkommen til menneskefiendtlig system. Men 
United States of Ameriea! Vårt særlig kommunismens fullsten
land trenger nettopp mennesker dige økonomiske misere har 
med Deres innstilling gjort at mer realistiske ledere 

Evy Schønfelder forteller at har dukket opp. De innser at 
russerne på felt1asarettene ved man sitter på et økonomisk fal
fro~ten fikk samme legehjelp og littbo, at man ikke engang greier 
pleie som tyskerne og deres alli- å skaffe sin befolkning nok av de 
erte. Da hun i rettsaken fortalte aller viktigste livsfornødenheter 
dette, kalte dommeren henne Det hele er rett og slett i ferd 
"frekk.» med å bryte sammen. Mange av 

(INO's pressetjeneste) oss har sett det med egne øyne 
når vi har besøkt østeuropeiske 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! land. Forholdene ligner mest på 
en krigsøkonomi. I årtier har de 
kommunistiske ledere lovet at 
alt skulle bli bedre, men det har 
de på grunn av selve systemets 
svakheter ikke kunnet holde 
Tvert imot blir alt stadig verre 
Derfor innser mange kommu
nistiske ledere nå at de sitter på 
en vulkan. 

Kommunismens ... 
(Forts. fra s. 1) 

av sitt liv. Selv de mest private 
ting blir bestemt for en. Staten 
vet best hva som er godt for den 
enkelte. Men sannheten er jo at 
et dynamisk samfunn lever og 
utvikler seg som brytningen 
mellom millioner av mennes
kers selvstendige avgjørelser. 
Og det er da også det å kunne 
bestemme over seg selv og å få 
bære det størst mulig ansvar for 
sitt eget liv innenfor et harmo
nisk samfunns rammesystem 
som gir mennesket den største 
lykke. 

Total hensynsløshet 
Til tross for disse og andre 

fundamentale svakheter har 
kommunismen gjennom hele 
min levetid til min store forfer
delse kunnet utbre seg til stadig 
nye land. Det skyldtes som 
nevnt den meget besnærende 
likhetstanke som kastet folk blår 
i øynene, men i første rekke en 
total hensynsløshet når det gjel
der valg av midler for å oppnå 
seier. Vold, list og bedrag blir 
brukt i et omfang som man sjel
den finner maken til i historien. 
Mindre hensynsløse motstan
dere har ingen sjanser. Og når 
man først hadde vunnet makten 
i et land, holdt man fast ved den 
ved hjelp av et like hensynsløst 
undertrykkelsessystem. 

Tilvenning til det totalitære 
Jeg må si at en ting særlig har 

bekymret meg, nemlig dette: 
Når mennesker i årtier lever i et 
slikt totalitært system, når stadig 
nye generasjoner ikke kjenner 
noen annen livsform enn den 
fullstendige statsdirigering, blir 
de da ute av stand til å ta initia
tiv, til å kreve noe annet og til å 
bære det ansvar som en friere 
livsform tilsier? 

Massens opprør 
Katastrofeøkonomien er selv

følgelig en grunn til at massene 
reiser seg, men selvfølgelig på 
ingen måte den eneste. Etter 
lange og mange års undertryk
kelse må det være en enorm til
fredsstillelse å kunne rope sin 
mening ut. Ropet på frihet er 
øredøvende. og i Ungarn og Po
len er friheten allerede blitt ut
videt på en lang rekke områder 
Det som varmer er bl.a. å se at 
det polske folk tålmodig aksep
terer at de materielle forholdene 
etter etableringen av Solidari
tets-regjeringen heller er blitt 
verre enn bedre. En slik tålmo
dighet lover bra, for det vil ta år, 
mange år, før virkningen av det 
kommunistiske vanstyre vil for
tape seg. Dessuten er de nye le
dere stort sett uten erfaring fordi 
de kommer fra den undertrykte 
del av folket og aldri før har fått 
være med å lede og bestemme. 
De må ha tid til å lære. La oss 
derfor håpe at tålmodigheten 
både i Polen og andre land hol
der lenge nok. 

Vi må hjelpe! 
Å gjennoppbygge de østeu

ropeiske land vil så avgjort bli 
en meget tøff jobb, og østeuro
peere må ikke bli alene om den. 
Det bør være en forpliktelse for 
oss vesteuropeere å hjelpe til 
med såvel penger som kunn
skap - selvsagt på betingelse av 
at utviklingen mot frihet får fort
sette, og at ingen forsøker å 
knuse den. Å harmonisere de 
østeuropeiske land og å hjelpe 
dem til å oppnå friheten, er også 
en gjerning som i aller høyeste 
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ennå ikke fått noe endelig svar, 
men det meget oppløftende som 
kan konstateres, er ihvertfall at 
evnen til opposisjon på ingen 
måte er drept. Vi ser nå at mil
lioner reiser seg når den minste 
anledning byr seg. 

grad tjener fredens sak. 1------------------------1 

Økonomisk sammenbrudd 
Dette at anledninger nå byr 

seg, betyr det at kommunismen 
er blitt mildere og bedre? Selv-

Ja, vi er så absolutt inne i en 
utvikling som bare kan glede en 
gammel, barket antikommu
nists hjerte. Ærlig talt hadde jeg 
nesten oppgitt troen på at noe 
slikt skulle skje i min levetid. 
Men nå i mitt niogsekstiende år 
kan jeg altså si: Tenk at jeg 
skulle få oppleve kommunis
mens indre sammenbrudd! 

Legg til kr. 15,- for forsendelser ved forskuddsbetaling til: 
Postgiro 5 15 46 38. Bankgiro 6063.05.01248 eller ved sjekk, i 
kontanter eller frimerker. (Ellers porto og oppkravsgebyr.) 
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Navn: 

Adresse: 

Postnr.: ...... Sted: ....................................... . 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



NR. 1 - 1990 

ARBEIDSTJENESTE 

Tid for åpenhet 
ER S STJENESTE 

I fire tiår og vel så det har de fleste av oss måttet gå 
rundt og holde kjeft. Vi ble nok som frontkjempere og 
NS-folk så noenlunne tolerert, men Gud nåde oss om vi 
åpnet munnen på en måte som kunne antyde at vi var 
«uforbederlige». Da sto jobber og/eller kunder i fare. 
Noen bebreider oss at vi tiet, men vi hadde familie å 
forsørge, først og fremst barn som skulle frem i verden 
uten å måtte lide for mødrenes og fedrenes «missgjer
ninger». Så fikk vi heller tåle og tie. 

Men nå er tiden en annen. De tusener av frontkjem
pere og NS-folk som var rundt tyve år den gang, er i ferd 
med å gå inn i pensjonistenes rekker. Hensynet til leve
brødet teller ikke lenger, og barna står forlengst på egne 
ben. Nå er tiden inne til å la folk få merke at vi fremdeles 
er til. Vi mener ikke med det at vi alle skal stå opp og 
holde lange taler, men at vi i vår daglige ferd skal være 
langt åpnere enn før og la falle ord om hvordan vi 
opplevde okkupasjonenes år, om hva vi ~jorde og 
mente og hvilke hensikter vi hadde. På den maten kan vi 
alle bidra litt til at folk i sin alminnelighet og særlig de nye 
generasjoner får et sannere bilde av hva vi sto for. 

Arbeidstjenesten, kan den ha 
noen misjon, kan den fylle et 
behov i dagens samfunn? Kan 
dens ideer fenge blant dagens 
ungdom? I dagspressen sto det 
nylig å lese at unge nordmenn er 
seg selv nok. Den materialisti
ske bølge har slått innover 
Norge. Mange mener imidlertid 
at vi stort sett har en fin ung
dom, derfor tas arbeidstjeneste
tanken opp her. 

Den første som tok opp tan
ken om en arbeidstjeneste i 
Norge var dikteren og nasjonal
filosofen Erling Winsnes. Det er 
han som har reist ideen om en 
landsomfattende dugnad i Norge. 
Han kalte det for «det produk
tive tjenesteår». Med stilistisk 
mesterskap slynger han ut tan
ken i bøkene «Den neste stat» i 
1924 og <,veien vi ikke går» i 

Kommunistiske stormtronner :i~~:~t?a~~:/~o:r~~:!l~~:~~ o . . o."'~ gehum. «Det er en renselsesfest 
De sakalte «spamak~emper- pe~e pa at Den mternasJ<?n~le vi trenger, vi må gjenvinne vår 

n.e» som d.eltok ~ Den mterna- bngade var en kommum~tisk nasjonale stolthet.» 
sJonale ~ngade I d~n sp.anske sto~m!roPP? og at den «l,?vhge» «øyensynlig trenger vi først 
borger~r% har fått Sl~t mmnes- regJenng disse folkene kjempet og fremst en renselsesfest i vår 
merke ~ B~rk~l~nden I Oslo, og for, var et rødt t~rr<?rstyre som offentlige moral, vår oppfatning 
det er hte a SI ~a de~, f?r det var hadde bragt Spama td r~nden av av oss selv og vår nasjonale 
vel stort sett Id~hst~ke o un~e kaos lenge før borgerkngen brøt evne.» Det er en nasjonal ar-
menn som satte SItt hv pa spdl løs. beidstjeneste som trenges. 
for noe de trodde på. Monu- Men vi har som sagt ingen 

Av E L, Oslo 

Erling Winsnes formet den 
såkalte «Mønsterloven», som 
lyder slik: 

«Fra 1. januar 1936 - ti år fra 
nu av - kan ingen mann fortsette 
å være statsfunksjonær eller 
motta lønning av staten eller 
avansere i statens tjeneste, som 
ikke har utført minst ett års pro
duktivt nasjonalarbeide for sol
daterlønn, og kan fremlegge at
test for iver og dyktighet i tienes
ten.» 

I 1933 la de to offiserene 
Bøckmann og Hiorth frem bros
jyren: <,vårt Land. Vår plikt» 
Det var et forslag bestemt av 
militære og sosiale synspunkter, 
om å innføre en toårig sam
funnstjeneste, påvirkningen fra 
Winsnes har vært stor. 

Høsten 1938 skrev arbeider
partistortingsmannen Olav Oks
vik en artikkel i «Samtiden»: 
«Tvungen arbeidstjeneste - eller 
om man heller vil: sivil verne
plikt» hvor det bl.a. heter: «Ser 
man på samfunnsoppgavene 
som ligger uløst i landet ... vil 
det gå menneskealdre før de 
mest påtrengende oppgaver er 
løst ... Man må derfor spørre 

seg selv om det ikke skulle gå an 
også innen demokratiet å mobi
lisere folkets arbeidskraft efter 
noen andre linjer enn de hittil 
praktiserte. Det måtte kunne gå 
an, så sant landet skal betraktes 
som et felles hjem og vår demo
kratiske samfunnsordning som 
en kostelig skatt, å forlange at 
ethvert voksent og arbeidsført 
menneske yter en del av sin ar
beidskraft som et bidrag til sam
funnets utbygging uten annen 
lønn enn det som representeres 
av kost og losji ... » 

Stortingsmann Olav Oksvik 
anbefalte således i 1938 å inn
føre arbeidstjeneste for all tje
nestedyktig ungdom. Arbeistje
nesten skulle lære ungdommen 
samfølelse og respekt for alt nyt
tig arbeide. 

Den skulle omfatte verdiska
pende arbeide og faglig opplæ
ring, og skulle legges an slik, at 
den ikke fortrengte ordinær 
virksomhet. 

Nasjonal Samling var det før
ste norske partiet som tok opp 
tanken om at enhver ungdom 
skulle gi en del av sin tid for å 
løse nasjonens store fellesopp
gaver. 

(Forts. side 6) 

mentet ble avduket av Oslos innvendinger mot monumentet. 
Høyre-ordfører, Albert Norden- Vi etterlyser bare et tilsvarende 
gen, og begivenheten ble uten monument over de tusener av 
kommentarer behørig referert idealistiske unge menn og kvin
av konservative Aftenposten. ner som risikerte livet i kampen 

Dialog Stornes/ Andenæs? 
Det blir da vår oppgave å mot kommunismen. 

Professor Andenæs, Øraker alle 23, 0381 Oslo 3 

DEN MUNTRE KROK 
Fern der Heimat • og a mor. 

Det er mange meninger om hvorfor krigen kom til Norge, men 
at den kom er det «bred» enighet om. 

Det resulterte bl.a. i at Trondhjæm ble oversvømmet av meget 
unge matroskledde medlemmer av den tyske marine. En av torv
konene hadde iakttatt disse fremmedelementer i bybildet vel vi
tende at det ikke dreide seg om bursdagsbesøk. 

Hun vinket en av de rødkinnede ynglinger til seg til nærmere 
beskuelse, og irritasjon og forundring blandet seg med ækt trøn
dersk ironi i spørsmålet: 

<,veit a, mor di, at du fær slik å krige?» 

Itt'no knussel 

Jeg tillater meg å sende Dem jo på båndet at han klart og ty
en bok av Arne Stornes: «Sata- delig avsverger noen Elverums
niske glør». I boken stilles det fullmakt til regjeringen Nyga
Dem så mange spørsmål, at jeg ardsvold, og at Kongen, Haa
synes det vil være riktig at De kon, personlig sa noe NEI til 
får boken i hende. noen tysker på Elverum. «Kon

Jeg tilstiller også noen aviser gen sa ikkje noko i det heile ... 
vedlagte «innlegg» om de spør- og Gubben bare græt. Eg måtte 
smål Arne Stornes stiller dem i beint fram stagga ham ... » sa 
boken. En og annen vil vel innta Koht. 
artikkelen, men jeg er jo forbe- Den karakteristikk historike
redt på at andre ikke tør - eller ren Koht ga datidens histori
vil- av så ymse grunner. kere, først og fremst Skodvin, 

Det er så mange ting i tiden var ikke særlig smigrende for 
som tyder på at man kan si, ut- ham/dem. «- Dei berre skriv 
tale seg i andre vendinger - enn historier, og det er noko anna 
for endel år siden. Jfr. hva som enn historie. Dei har ikkje tid til 
nå skjer i øst-europeiske land av å vente til dei store arkiva vert 
oppfatninger om jus og historie. opna t.d. i London, Paris osb. 

Det var mange prektige bønder i NS. De var ikke alltid så Historien blir jo omskrevet til å Ja, her i landet med! Det pla gå 
prangende i det ytre, men de var solide nok både på den ene og den komme nærl!le~e sann~eten. 50 år før so skjer ... sa Koht 
annen måte. Det var nok nktig det mm on- lakonisk. Vi er vel kommet til 

En NS-bonde fra Oppland kom en dag til Oslo med sin datter _ k~l, historikeren og utenriksrni: denne skillelinjen nå! 1990. 
det var noen år etter krigen. De gikk til Molstad for å finne en kjole msteren Halvdan Koht sa meg I Håper De ikke tar meg ille opp. 
til henne. Hun fant en kjole som hun likte svært godt, men den litt en .helst dagslang s!l~tale 14. Om ikke alltid enig med Dem 
fisefine ekspeditrisen så seg nødsagettil å meddele at det dreiet seg apnl J 957 (foran pe~sdden me~ har jeg lånt Dem øre. Og til 
om e~ modellkjole, og at den var meget dyr. Da vendte bonden seg l~dbandol?ptakeren Iga!1g) da ':1 tider, i mitt inderste, gjerne ha 
mot sm datter og sa: «Å pass mange kjoler vil du ha?» gJennomgikk forløpettd 9. apnl oppfattet det De sier (og skri-

1940, krigsutbruddet og for- ver) som villet sagt på en annen 
handlingene på Elverum m.m.m. måte. 
som omhandlet alle sider gan- Jeg vil tro at en slags dialog Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 

Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11 ~ 15. ske uttømmende. Ja, jeg har det med Arne Stornes må være me-

Postadresse: POSTBOKS 924 SENTRUM, 0104 OSLO 1. 

get nyttig for både jusen og his
torien. Det skal, etter det jeg vet, 
nå om stunder være ganske 
mange - eller flere da - som «set
ter søkelyset på krigstidens - og 
etterkrigstidens praktiserte jus, 
likesom historieskrivingen slik 
den er fremkommet. La oss 
konkretisere søkelysperioden til 
å omfatte tiden fra 1940-1955. 
Det er vel hevet over tvil at Ei
nar Gerhardsen & Co gjennom
førte en formidabel revolusjon i 
Norge etter 8. mai 1945, nøye 
planlagt i god tid før krigens 
slutt, bygget på lover, vedtak og 
ikke minst en Elverumsfullmakt 
som selveste daværende uten
riksminister Koht benekter ek
sisterer! Som sagt: Jeg har hans 
ord på båndet! 

- «Dette forslaget um ei full
makt var berre noko Hambro 
kom drassande med, for å gjøre 
seg interessant ... ho va'kje tur
vande ein gong!» Det også sa 
Koht i 1957. 

Hva han, Koht, mere sa i 
1957 får vi vente med ... 

Hilsen R. S. Grude 
(Samfunnsliv 1110-1989) 

Onsdag også 18~20. I 
Kontoradresse: ENERHAUGSPLASSEN 4,OSLO.TLF.: (02) 190671. «FOLK og LAND» Postboks 924 Sentrum 0104 O I 1 ________________ --1 - ,S o . 
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