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EN GENERASJON 
KREVER OPPREISNING 

Det 
humane 

retts-
Notater av Halvor Diesen 

Vi vil i dette og neste nummer presentere en artikkel av 
redaktør Halvor Gjerding Diesen. Han var sønn av Halvor 
Thorstein Diesen og bror til SØren E. Diesen, som begge var 
markante redaktører i Aftenposten. Selv var han redaktør i 
Smaalenenes Amtstidende fra 1931 til 1969, eier og utgiver fra 
1954. Alle tre med sterke politiske interesser og stor inflytelse. 

Halvor Gjerding Diesen var også jurist og kom som pensjo
nist i kontakt med lNO. Noen linjer fra et av hans brev til INO 
gir forklaring på hans interesse og engasjement: 

« ... Mitt første sjokk ved frigjøringen i 1945 var da jeg fikk 
høre om landssvikanordningen. Jeg hadde 8. mai skrevet en 

leder i min avis med begeistring over at nå skulle rettsordenen 
igjen bli opprettet i Norge. Hadde jeg kjent til anordningen, så 
hadde jeg ikke skrevet den artikkel. For meg som jurist, spilte 
det naturligvis en hovedrolle at man her hadde gitt en lov 
tilbakevirkende kraft. Senere oppdaget jeg jo at flere bestem
melser stred mot norske rettsprinsipper . .. » 

Senere (sept.-82)fikkINO tilsendt denne artikkel (Han kaller 
det selv «notater»). Stoffet er kanskje kjent for mange. Det 
interessante og gledelige er å se en gammel og i høyeste grad 
aktverdig høyreredaktør og jurists tanker og meninger i lys av 
de kunnskaper han har samlet om disse tingene. En sannhets
søker på sporet. Da teller ikke prestisje og fordom-mer. 

• oppgjør 
A v Frederik Skaubo 

H 

Det har vært et vanlig argu
ment når oppgjøret etter den 
tyske okkupasjonen er blitt kri
tisert at det «var da så humant». 
Bl.a. blir det hevdet at hele 
Landssvikanordningen sim
pelthen var laget for å kunne gi 
oss «landssvikere» en ekstra 
mild behandling. Det eren opp
fatning som vi har problemer 
med å dele. Alt er relativt, heter 
det imidlertid, og nedenstående 
lille godbit kan jo forklare hvor
for mange mener vi var hel
dige. Den er sakset fra «A V 
UKENS LESNING» i Farmand 
nr. 7, -74. 

DELl: 
Når man, såvidt mange år 

etterpå, skal forsøke å trenge 
nærmere inn i okkupasjonsti
dens historie, er det nødvendig 
å gjøre seg opp en mening om 
hvorvidt det fundament som 
historieoppfatningen hittil, av 
denne tid, er holdbar eller ikke. 
I den hensikt er det nødvendig 
å gå tilbake til tiden foran den 
annen verdenskrigs ~utbrudd i 
september 1939. 

Norge hadde i det øyeblikk 

en regjering av Arbeiderpar
tiet. Det var en mindretalls
regjering, som bygget sin par
lamentariske stilling på en av
tale med Bondepartiet. Denne 
regjering var utgått av et parti, 
som i 1933 prinsipielt stemte 
for en avvikling av landets for
svar. Stortinget vedtok samme 
år en ny forsvarsordning, som 
betød en vesentlig svekkelse 
av forsvaret i relasjon til den 
tidligere forsvarordning, som 
var vedtatt i 1927, men som 

HYLLEST TIL 
TYRANNIET 

Av John Sand 

Den 4. juli 1945 ble Norsk 
Sovjetisk Samband stiftet. 
Selvsagt hadde Sambandet 
også «borgerlige» medlemmer 
i styret, bl.a. general Otto Ruge. 

Dagen etter kan VG på før
ste side fortelle at «sal og gal
leri i Aulaen var fylt til siste 
plass ... Magister Olav Dal
gard uttrykte sin glede over den 
forståelse for Sovjetsamveldet 
som nå var trengt igjennom i 
Norge.» Til slutt står det i avi
sens oppslag: «Fra møtet ble 
det sendt et hilsningstelegram 
til marskalk Stalin.» 

Da Sovjet-staten fylte 50 år, 
reiste den «borgerlige» kirke
og undervisningsminister til 
Moskva med en hyldnings
adresse som hadde følgende 
innledning: 

«Gjennom sin 50-årige his
torie har Sovjetunionen utført 
et veldig arbeid med det sikte
mål å gjøre livet så rikt og trygt 
som mulig for hvert individ, 
uansett hvilken av unionens 

mange nasjonaliteter det tilhø
rer. Trass i ulikhetene i økono
misk system og ulikhetene i 
våre styresett har det norske 
folk de samme idealer for men
neskene.» 

Den kjente Ap-mann Haa
kon Lie spør - under henvis
ning til adressen - «Kan hykle
riet drives stort lenger? Visste 
kirke- og undervisningsminis
teren intet om deportasjonen 
av hele folkeslag, om likvide
ringen av kulakkene (småbru
kerne) som klasse, om fengs
ling og henrettelser uten lov og 
dom? Selvsagt gjorde han det, 
akkurat som alle de politikere, 
kunstnere, leger, etc. som satte 
sitt navn under adressen.» 

Et annet sted skriver Haa
kon Lie: «Jeg tenker på de radi
kale intellektuelle som kunne 
forklare Stalins terror, depor
tasjonene, torturen og konsen
trasjonsleirene. Arthur Koest
ler kalte dem demokratiets 
halvjomfruer.» 

(Inntatt i Nordlandsposten) 

heller ikke var ført ut i livet. 
Da krigen i Europa brøt ut i 

september 1939, erklærte den 
norske regjering, slik som også 
de andre nordiske lands regje
ringer, at Norge ville holde seg 
nøytralt. Men de foranstaltnin
ger som ble foretatt for å be
vare denne nøytralitet, var små 
og lite tilfredsstillende. Nor
ges geopolitiske stilling var den 
samme som under den første 
verdenskrig. Det var iallfall 
ikke blitt fordelaktigere. Tvert 
om var det fra første øyeblikk 
klart at den tyske krigsmaskin 
var enda mere avhengig av den 
malm fra de svenske gruber, 
som ble skipet ut over den nor
ske havn Narvik. 

Og hvis man ikke hadde vært 

oppmerksom på det på forhånd, 
ble man straks minnet om det 
ved de mange krenkelser av 
vårt sjøterritorium, som fant 
sted helt fra første øyeblikk av, 
fra begge de krigførende 
stormaktsgrupper . 

Det russiske overfall på Fin
land (vinterkrigen) burde også 
skjerpet oppmerksomheten. 
Når Hitler hadde åpnet storkri
gen med overfallet på Polen, 
var det fordi han hadde truffet 
en avtale med Stalin. Det var 
en avtale som nærmest lignet 
en ikke-angrepspakt, men som 
man visste hadde mange hem
melige bi-avtaler. Av disse for
stod man snart, var delingen av 
et større interesseområde-

(Forts. side 6) 

«Vid fredsslutet 1945 triiffar 
han (den svenske statsråd Nils 
Quensel) utenrikesministeren i 
den norska exilregjeringen, 
sedermera generalsekreteraren 
i FN, Trygve Lie, och anfOrtros 
att denna i samband med sitt 
lands befrielse rekommenderat 
avrettning av 5.000 norrmenn 
på en enda natt! 

(Stig Ahlgren i Veckojournalen 
i en anmeldelse av NilsQuensels 

posthume«Levnadsminnen» )>> 

Den Norske stat uten krig 
og uten allierte 

--------..,.--- tiske uniformer. Det var et en finsk takk for hJ'elp i Fin
Av Anton Olstad hensiktsmessighetsspørsmål. lands krig. 

oberstlt. cand. phil. Om det hadde sammenheng I hvor liten grad vi var alli-
med Norges kapitulasjon 10. erte med Storbritannia og USA 

I avisinnlegg og debatter er juni 1940 er en annen, ikke fremgår av det oversette fak
brukt uttrykket «mot Norge og drøftet sak. tum at tyskernes kapitulasjon i 
dets allierte» om frontkjemper- Regjeringen i London un- Norge ikke gikk til HKH kron
nes deltagelse i den finske dertegnet mot slutten av krigen prins Olav som på det tids
fortsettelseskrig mot Sovjet. avtaler med USA, Storbritan- punkt var norsk forsvarssjef, 
USA opprettholdt under hele nia og Sovjet om hvordan en men til en kommisjon ledet av 
krigen amerikansk representa- krigsavslutning i Norge skulle en brite og at Norge var delt 
sjon i Helsinki. Storbritannia organiseres. Men vi var ikke opp i 5 områder, hver under en 
erklærte Finland krig 6. desem- formelt allierte med noen av britisk «Zone Commander», til 
ber 1941. Norge erklærte ikke stormaktene. Det har også tid- tross for at det på det tidspunkt 
Finland krig. Det gjorde ikke ligere utenriksminister Koht var utnevnt norske distrikts-
USA heller. bekreftet. kommandosjefer. 

Den norske regjering i Eng- Folk må i et demokrati få lov Finske offiserer, dekorert 
land undertegnet en avtale med å ha sine egne meninger om det med det tyske Jernkorset, har 
britene om militært samarbeide i Finland for finske midler skal etter krigen deltatt sammen med 
om våpen, kommandoforhold reises en bauta over nordmenn norske offiserer i kurs for del
og utstyr. Som frontkjemperne som sloss for Finland, eller takeIse i FN-tjeneste. Det med
i Finland brukte tyske unifor- ikke. Det er riktig å minne om førte ingen praktiske proble
mer, brukte norske avdelinger at bautaen ikke er heder til det 
i Storbritannia og Canada bri- man har kalt landssvikere, men 

mer. 
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BLIKK 
o 

PA VERDEN 
Av Arbiter 

Norge, en del av Europa 
Ikke etniske konflikter 

Det irriterer meg nokså sterkt at uro og kamp på de forskjelligste 
kanter av kloden av media og alle slags kommentatorer alltid 
beskrives som «etniske konflikter», dette i et bevisst forsøk på å 
sverte og mistenkeliggjøre alt som heter nasjonalisme. Sannheten 
er at de fleste områder herjes av kulturelle konflikter, helt i 
overensstemmelse med hva den kjente amerikanske professor 
Huntington spår om fremtiden. 

Hvis vi for eksempel ser på det tidligere Jugoslavia, må vi fort 
konstatere at de etniske forskjellene er svært ubetydelige. De 
kjempende partene er etnisk sett nær beslektet enten de kaller seg 
serbere, kroater eller muslimer. Om vi derimot legger en kulturell 
vurdering til grunn, er motsetningene helt klare og tydelige. 
Kroatene er romersk-katolske og nær knyttet til den gamle øster
riksk-ungarske kulturkrets. Serberne er greskkatolske og preget av 
gammeldags storserbisk tenkning. Muslimene er enten serbere 
eller kroater, men er en levning fra det tyrkiske herredømmes tid, 
da disse menneskers forfedre samarbeidet nær med de tyrkiske 
herrer og gikk over til muhammedanismen. Er noen egentlig i tvil 
om at det er disse vesentlige kulturelle forskjeller og ikke etniske 
forhold som er årsak til borgerkrigen? 

Om de pågående kamper i Kaukasus kan man si tilnærmet det 
samme. Ved nærmere ettersyn viser det seg å være en kamp mellom 
kristne og muslimske kulturer, men det er det få kommentatorer her 
i Vesten som legger vekt på. I Afghanistan er det ikke forskjellige 
folkeslag, men stridende muslimske sekter som skyter på hveran
dre. Selv i Midtøsten kan vi stille spørsmålet om det ikke mer dreier 
seg om en religionskrig, om en kulturell krig. Jøder og arabere er 
av samme opphav. De er semitter og meget nær beslektet med 
hverandre. Men det ene folk tilber Jahve, det andre A llah. A t det er 
en viktig grunn til motsetningene, lar seg knapt benekte. 

At nasjonalisme kan utarte til sjåvinisme og i noen tilfeller til 
imperialisme og derfor føre til krig, lar seg ikke benekte, men 
derfor skal man ikke tillegge nasjonalismen skylden for ulykker den 
er ganske uskyldig i. 

Av E. L., Oslo 

DEL III 

En av Arbeiderpartiets le
dende menn fra denne tiden 
uttalte således: «Men skulle li
kevel krigen komme, så er det 
vår plikt å forandre krigen til 
borgerkrig. Skulle det, tross vår 
protest, komme til krig så skal 
vi vende våpnene den rette vei.» 

Så sent som i 1935 hadde 
Det norske Arbeiderparti en 
programpost som gikk ut på at 
det skulle sette i gang general
streik hvis Norge kom i krig. 
Det var altså generalstreik for å 
lamme eget forsvar i det Norge 
som skuHe kjempe mot fien
den. Denne agitasjon var tyde
lig et av de fenomener som 
bidro til å gjøre det lett for 
Hitler å gjøre seg til herre over 
Norge. Når store partier er
klærte offentlig at de ville vende 
våpnene den annen vei, var det 
også klart at alle forestillinger 
om hva man kunne gjøre i krig 
måtte bli forkvak-Iet. Det er 
ingen som venter kampdyktig
het hos et folk hvor en slik 
agitasjon tillates å være så høy
røstet. 

Kort tilbakeblikk 
etter 1939 

Jeg henviser her til en seriøs 
artikkel av Nils Morten Ud-

gaard over fire spalter i Aften
posten for 13.8. 1970, hvor han 
bl.a. anfører: 

«På britisk side er Churchill 
den mest aggressive: I desem
ber 1939 foreslår han at britene 
skal ta og holde baser på nor
skekysten, han tror ikke på ef
fektive tyske mottiltak i Norge 
- men ville være glad om tys
kerne slo til. Vinteren 1940 er 
han og hans regjeringskolleger 
enige om at det ville være en 
fordel for de vest-allierte om 
krigen ble utvidet til Skandina
via, men når utvidelsen kom
mer er det på en måte som de 
ikke hadde tenkt seg mulig. 
Det er en historiens ironi at 
disse feilvurderingene, som 
Churchill har en så stor del av 
ansvaret for, førte til det regje
ringsskiftet som bragte ham til 
topps i Storbritannia.» 

Man kan forøvrig beskylde 
Hitler-Tyskland for mange 
stygge ting. Norges 9. april 
1940 har vi nordmenn dog 
hovedskylden for selv. Dette 
er den nakne sannhet. 

Det Churchill angivelig førte 
sin verdenskrig for, var at man 
skulle få tenke, si og mene fritt 
det man ville. Ser man på ver
den etter 1945, så synes hans 
anstrengelser stort sett li ha vært 
forgjeves. Aldri har det vel vært 
sli mye diktatur og menings
tvang, og så lite virkelig demo-

krati som frem til sammenbrud
det i øst. 

I den forbindelse henvises 
til Farmand, nr. 50, for 11.12. 
1965, hvor Sverre Sire, Dram
men, bl.a. skriver følgende: 

«Man hevder at USA har 
reddet Europa fra blodige ty
ranner. Det er en merkelig på
stand når man tenker på det 
som er skjedd: Baltikum er ut
slettet av Sovjet - tilhører ikke 
det Europa? Hele Øst-Europa 
med ca. 100 millioner mennes
ker ble overlatt til Stalin. Kan 
det kalles å redde Europa? 

Nei, sannheten er den at USA 
har reddet kommunismen, og 
uten den hjelp Sovjet fikk av 
USA ville Sovjet ikke ha eksis
tert i dag og NATO ha vært 
overflødig.» 

Idar Aarheim skriver i en 
stort oppslått artikkel i Mor
genbladet for 29.3. 1967 om 
dette emne bl.a. følgende: 

«Russerne har etter krigen 
utslettet tre nasjoner av kartet 
(Estland, Latvia og Litauen) og 
innført diktatur i Polen, øst
Tyskland, Tsjekkoslovakia, 
Ungarn, Romania og Bulgaria. 
Millioner av mennesker fra 
disse land er blitt torturert, 
massakrert eller deportert til 
dødsleire og tvangsarbeidsIei
re i samme tidsrom av myndig
hetene i Kreml. Samtidig er 
sivilbefolkningen i stor utstrek
ning blitt utplyndret av russerne 

------------------------ og den kommunistiske over-

Ozonlaget 
Jeg har tidligere dristet meg til å banne i miljøhysterikernes 

«kirke» ved å sitere forskere som ikke holder med dem når det Glemte sannheter klasse (særlig i de første etter
krigsår) og kvinnene var dag
lig utsatt for voldtekt fra Den 
røde armes udisiplinerte soldat
horder.» 

gjelder dommedagsvarslene i forbindelse med ozonlaget. Når jeg ___________ _ 
allerede har bannet en gang, kan jet{ like gjerne gjøre det en gang Av Willy Bjørneby 
til ved å sitere de norske forskerne Asmund Rabbe og SØren H.H. 
Larsen (Aftenposten mrg. JO/3). De forteller bl.a. at ozonlaget over Jeg er den lykkelige eier av 

en hel del gamle årganger av 
Oslo i februar var 6% tykkere enn normalt, og trekker forøvrig det intelligente, vittige og mo-
følgende konklusjon: «Den negative betydning for ozonlaget som dige bladet «Farmand». I disse 
disse RFK -gassene er blitt tillagt av mange forskere, synes imidler- opprørte Ja og Nei-tider om 
tid å være noe overdrevet, all den stund de ikke har lagt særlig vekt EU-medlemskap finner jeg til
på naturens egne utslipp, og dessuten har de mer eller mindre feldigvis i Farmand for 8/7 
neglisjert de dynamiske endringer i atmosføren.» Aftenposten og 1967 et innlegg om dette brenn
særlig avisens medarbeider Mathismoen har i mange år ligget bare tema, skrevet fem år før 
under for hysterikerne, og det er typisk at ovenstående ganske 1972, da det ble et knapt nei til 
oppsiktsvekkende opplysninger er gjemt vekk som leserinnlegg. å bli med i «Fellesmarkedet». 
Hadde det kommet opplysninger med motsatte fortegn, var de Det var skrevet av den den
sikkert blitt slått stort opp på første side. Intet fornuftig menneske gang meget betydningsfulle 
vil benekte at vi må ta best mulig vare på vårt miljø, på våre høyrepolitikeren Gunnar Jahn. 
naturgitte omgivelser, men når man forfaller til dommedags- I sitt innlegg som jo var for
varsler, skaper man bare inntrykk av at problemene er uover- bløffende fremsynt skrevet for 
kommelige, noe som igjen fører til oppgitthet og handlingslam- 26 år siden, sier han bl.a.: «Dis
melse. kusjonen idag dreier seg først 

og fremst om de økonomiske 

Valg i Sør-Afrika 
Når dette skrives, har det ennå ikke vært holdt valg i Sør-Afrika, 

men det forestående valg har i hvertfall i høy grad tilspisset 
situasjonen. Det er blitt tydeligere og tydeligere at frontene ikke 
uten videre går mellom sorte og hvite, men at motsetningene i noen 
grad krysser de etniske grenser. Det vi imidlertid alle må håpe på, 
er at kontroversene ikke må ende i borgerkrig. 

forhold for å ta vårt land, om 
hvilken virkning medlemskap 
i Fellesmarkedet (EU) vil ha 
for vårt landbruk, våre fiske
rier, vår industri osv. Men dette 
er ikke det viktigste. Hovedsa
ken er de politiske konsekven
ser som vil måtte bli følgen, 
nemlig dette å gi avkall på noe 
av sin suverenitet. Jeg hører 
ikke med til dem som under 
ingen omstendighet mener man 

må oppgi noen selvbestem
melsesrett. Men li oppgi den til 
land som Frankrike og Vest
Tyskland, der demokratiet ikke 
er hva jeg vil kalle et sant de
mokrati, det kan jeg ikke være 
med pli. Da heller stå utenfor 

Dette helvete som her er be
skrevet, varte frem til slutten 
av 1980-årene, da motrevolu
sjonen reiste seg med Berlin
murens fall. 

og ta de økonomiske følger Ideal og virkelighet 
dette vil få.» (Sitat slutt.) Dette Et ideal er alltid basert på en 
skrev høyremannen Gunnar ide. Et menneske som har et 
Jahn, og etter 1972 viste det ideal vil nødvendigvis komme 
seg hvor rett han hadde, idet i konflikt med virkeligheten, 
ingen av Ja-sidens undergang- uansett hva ideen innebærer. -
spådommer for Norge, gikk i Man har sikkert overvurdert 
oppfyllelse. Når Ja-siden nå menneskenes mulighet for å 
atter prøver å bløffe det norske være gode, men det betyr ikke 
folk med de samme katastrofe- at det gode ikke har realitet. 
trusler, bør man huske på og Dette ligger til grunn for all 
lytte til det som intelligente og stor diktning, for all stor tenk
fornuftige folk som Gunnar ning, at vi tilstreber det umu
Jahn etc. sa og mente den gang Iige. Det er i denne streben vi 
- og siden er jo også oljen kom- realiserer vår menneskelighet 
met til, som de også vil slå kloa og skaper de ting vi setter høyt. 
i. Glem heller ikke at vi skal Har vi ikke noe slikt for oss, er 
betale 14 milliarder - fjorten jeg redd for at den skapende 
tusen millioner - kroner om året virksomhet vil forflates. - Jeg 
for å få lov til å danse med de tror også at like meget som en 
ukjente ulver, mens halve vårt skal øve seg i å tåle urett mot 
landbruk må nedlegge. Våre seg selv, like meget skal en 
kjekke norske gutter er jo bra skjerpe sin lidenskap mot urett 
som kanonføde i vargenes blo- når den måtte treffe andre. 
dige glefs! 

SLUTT 
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Sveriges TV2 orienterer 
I Sveriges TV2 i en sending ved midnattstider søn

dag 20. mars ble sendt en særdeles tankevekkende 
reportasje om «kollaboratørenes» skjebne i de okku
perte områder som Israel nå kanskje forlater. De 
palestinske samarbeidsfolk har ingen illusjoner om 
hva som venter dem. Flere er allerede henrettet, hjem
mene brent og familier jaget bort. 

Programlederen hadde historikeren Hans Villius 
(?) som sidekommentator og intervjuobjekt, og det 
var nærliggende - selvfølgelig - å sammenligne med 
oppgjøret i Norge. Forbausende var det å konstatere 
at en (eldre) historiker i vårt naboland hadde så små 
kunnskaper om hva som skjedde i Norge under og 
særlig etter den tyske okkur.aSjOn. 

Historikeren trodde (!) b .a. at bare Quisling ble 
henrettet og at bare et fåtall ble rettsforfulgt. Forun
derlig var det også med hvilken nonchalanse han 
omtalte betydningen av de internasjonale avtaler som 
gjelder for krig og okkupasjon. Lover som er avgjø
rer:-de for sivilbefolkningens rettigheter, plikter og 
skjebne, og som stort sett ble etterlevet av begge 
parter i Norge. «Disse bestemmelser blir så allikevel 
ikke tatt hensyn ti!>" var Villius' kommentar til pro
gramlederen. 

En litt forunderlig seanse, ikke minst i lys av et 
nabolands nære historie og det dypt alvorlige tema 
som ble behandlet. Vi har veilov å forundre oss over 
programlederens (?) valg av faglig støtte. 

FOLKo LAND 

Erik Gjems-Onstad 
på /NO's vårmøte 

----A--H-u-'---- mando. 
v arra Hjemmefrontmannen var -

Tirsdag 22. mars arrangerte 
INO temamøte med høyeste
rettsadvokat Erik Gjems-On
stad som foredragsholder. 
Tema var egentlig «Den psy
kologiske krigføringen under 
siste krig», men det var så om
fattende at Gjems-Onstad 
hadde valgt å fortelle om sine 
egne opplevelser. Det ble jo 
også ganske omfattende. 

Som de fleste ganske sikkert 
vet, var Gjems-Onstad meget 
aktiv i den illegale tjenesten 
som for ham var det naturlige 
kampsted, men han var villig 
til å innrømme den annen side 
hederlige motiver. Tyskerne 
var selvsagt den stygge ulven 
og «Wesertibung» var Hitlers 
uprovoserte plan for besettel
sen av Norge. Han kom ikke 
inn på hvilke fordeler Hitler 
skulle ha ved et slikt «tiltak», 
heller ikke at alle militære stor
makter selvsagt har alle tenke
lige alternative planer klare 
for angrep og forsvar. (Hadde 
Norge hatt planer for håndhe
velse av sin nøytralitet, hadde 
vi ikke hatt tysk okkupasjon. 
Heller ikke hvis England hadde 
unnlatt å utnytte vår svakhet.) 

Gjems-Onstad berettet en
gasjerende om sine aktiviteter, 
om sabotasjeaksjoner, mel
dingstjenester og nesten kon
frontasjoner med Rinnan, som 
han karakteriserte som en used
vanlig dyktig og nådeløs etter
retningsmann som klarte å in
filtrere det illegale nettet i Trøn
delag, hvor Gjems-Onstad 
hadde sin virksomhet og kom-

som rimelig er - av den oppfat
ning at den illegale virksomhe
ten hadde betydning for kri
gens utfall, og mente at de ne
gative konsekvenser for sivil
befolkningen måtte aksepteres. 
Han hadde fått britenes (!) til
latelse til drap, som vi forstod 
det ikke hadde vært aktuelt å 
benytte seg av. Han mente at 
den illegale virksomheten som 
isolerte NS-folk, var en psyko
logisk påvirkningsfaktor og 
også på den måten var rettfer
diggjort. 

Han fikk naturlig nok liten 
oppslutning for sin tese om at 
de britiske «commandos» var å 
sammenlikne med Waffen SS. 
Det tydet på at han ikke var 
godt nok orientert om Waffen 
SS' oppbygging og oppgaver. 

Foredraget var først og 
fremst en sprudlende beretning 
om vågemot og hasardiøse 
raids, men det var også den 
håndsrekning som så mange 
mindre romslige ikke har villet 
gi eller ta imot. Den friske ord
vekslingen som fulgte etter 
foredraget og den sterke ap
plausen, ga uttrykk for uenig
het på mange historiske og po
litiske felter, men gjensidig re
spekt for innsats og motiver. 
På den måten var foredraget og 
aktørene et nytt prov på at IN Os 
linje; saklighet, fasthet og kon
taktskaping er et positivt vei
valg. 

Som vanlig var det hygge og 
bevertning etter foredraget. 
INO-formannen, Knut Baard
seth, loset lunt gjennom møtet. 

Det ble henrettet 25 i alderen 20 til 64 år. Det ble ført 
92805 saker og 46085 ble idømt straff, ca. 5299 fikk 
«påtaleunnlatelse" fordi man ikke hadde kapasitet til 
å gjennomføre oppgjøret (selv på den summariske 
måte det foregikk), alle ble fradømt statsborgerlige 
rettigheter og de aller fleste fikk inndragninger og 
måtte betale erstatninger. Intet land i Europa hadde et 
så omfattende hevnoppgjør. Vi skal ikke trette med 
detaljer. De er smertelig kjent av våre lesere. Vi skal 
heller ikke repetere hvilke store fordeler et - stort sett 
- godt «kollaborerende" norsk folk hadde av de inter- ]I Ælonnesmerket lO Flonland 
nasjonale lover og avtaler som både Tyskland og 1 y 11 
Norge hadde ratifisert. Fordeler som ikke minst kom Det er sendt takkekort til alle de hundreder som har sendt inn 
r~r:I~~i:~~~~~~!~r" t~~od~ ett~~.krigen. Da t~~ bidrag t~l Minnesmerket i Finland. På noen få postgiroblanketter 
fra den beskyttelsen. av og ron Jempere un a har det Ikke vær! tydelig n~vn og/eller adresse. Disse bidrags-

En lærdom kan vi naturlig trekke av dette: Vi er yterne takkes pa denne mate. 
verdens midtpunkt bare for oss selv. Det betyr allike- . 
vel ikke at vi som mere perifere fenomener skal være . 
uten interesse og betydning - særlig ikke for våre 
nærmeste naboer. Det gjelder begge veier, utenom og 
innenfor grenser - i stort og smått. Det handler om å 
bry seg - om. 

Veteran går fra borde 
De mange av våre lesere som ger et fortjenestfullt arbeide. 

har savnet Hans Olavsen i de Det er en trøst - om enn mager 
par siste utgaver av Folk og - for redaksjonen, som i «alle 
Land, har så absolutt dette til år» har trukket veksler på hans 
felles med redaksjonen. En av energi og kjennskap til NS' 
Folk og Lands flittigste og mest historie og til gammel og ny 
kunnskapsrike støttespillere politikk ute og hjemme. Vi tak
gjennom mange, mange år har ker for dette og for de mange 
funnet tiden inne til å begrense klare og beherskede artikler og 
seg noe. Han er fortsatt i stadig innlegg. 
virke for «vår sak» og nedleg-

Takkekortet er et foto av stenen med bronseplaten. Teksten 
på platen er: "Til minne om de 196 frivillige som falt i 

HaWa Fortsettelseskrigen 1941-1944", og samme tekst på finsk. 

SIDE3 

Erik Gjems-Onstads enga
sjement i «forsvaret» av SØr
Afrika, og hans skepsis til inn
vandringen, er vel kjent. Ilden 
kampen har han vært en strids
mann med blanke våpen og 
klare meninger. I denne saks 
tjeneste gir han ut et lite tids
skrift, «Nytt og kommentarer», 
som kommer ut en gang i må
neden. For den som er interes
sert i den norske fremmed
politikken er bladet absolutt 
informerende og lesverdig. 
Meget er innlegg hentet fra riks
dekkende og lokale aviser med 
Gjems-Onstads egne kommen
tarer. Det er også fritt stoff fra 
inn- og utland. De fornufts
stridige forsøk på å farliggjøre 
nynazister og «nazister» i den 
forbindelsen fra «venstresida» 
er også tema. 

Vi viser til annonse annet 
sted i avisen. 

RIKSDAGS
BRANNEN 

27/2-33 
Av John Sand 

Arne Rolls spørsmål i inn
legget «Ettertankens bitre 
trauma» i nr. 3/94, kan besva
res med følgende: 

U nder stikkordet «Riksdags
brannen» i Gyldendals Store 
Konversasjonsleksikon, tredje 
utgave 1972 finnes opplyst 
bl.a.: 

«Den gjengse forklaring har 
vært at Riksdagsbrannen var 
en nazistisk provokasjon satt i 
scene av Goring. Senere forsk
ningsresultater har imidlertid 
bragt frem materiale som gjør 
det overveiende sansynlig at 
van der Lubbe - som hadde 
anarkososiale sympatier - var 
alene om brannstiftelsen som 
ble utnyttet til - fra begge sider 
- ubegrunnede beskyldninger 
av både nazister og kommunis
ter.» 

I 1967 ga Pax forlag ut bo
ken "Årsakene til den annen 
verdenskrig" av AJ.P. Taylor. 
Han beskrives av forlaget - sik
kert med rette - som en av Eng
lands fremste historikere. På 
side 13 i boken skriver Taylor 
bl.a.: "Nazistene hadde ingen 
ting med riksdagsbrannen å 
gjøre. Den unge hollenderen, 
van der Lubbe, opptrådte helt 
alene, akkurat som han selv 
påsto. Hitler og de andre nazis
tene var høyst overrasket. De 
trodde virkelig at det var kom
munistene som hadde tent på. 
Og de innførte unntaksslovene 
fordi de virkelig trodde at det 
var fare for et kommunis-

(Forts. side 7) 
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Quisling og mobiliseringen 
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NR.4-1994 

BANNLYSTE BARN 
Ubesvarte tanker av Arne Gausdal 

Albert Henrik Mohn, 
NRK Middagsstunden, 
BERGEN 

f.eks. ikke lest Asgeir Oldens 
bok «Fødd skuldig»" Bare den 
ville trolig ha gitt Dem et syn 
på denne saken som ville ha 

Jeg hørte med undring på ført til at dette kåseriet ikke 

den 19. d.m. der De uttrykte Selv var jeg ikke lenger barn 
Deres forferdelse over den må- i 1945, så jeg kan ikke uttale 
ten «tyskerungene» ble behand- meg på grunnlag av egne erfa
let på av våre landsmenn i de ringer; men dajeg kom heim ut I·· . " :' .. 

.' II~ 
. , 

o· 
: første etterkrigsårene. SA langt pA sommeren 1948, fikk jeg 

hadde jeg imidlertid ingen pro- høre litt av hvert. Yngste søste
blemer med å følge Dem. ren min, som var 15-16 år da 

·.l. , : . ttW?~:. 
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s .... ..!. 
Norge tilhørte aldri 

de allierte 
Av John Sand 2. I en skrivelse av 21/71945 opplyses at Jens Bull var fol-

---~:.:...::.=:..:::.:=--- til Justisdepartementet opply- kerettslærd. 
Den velorienterte Arnfinn ser Trygve Lie at det ikke ble 

Wiksaas kom for en tid siden i inngått noen allianseavtale 5. Dette statsrettslige spørs-
mål er også behandlet av den 

Nordlandsposten inn på at den ~ellom Storbrita~ia og Frank- verdenskjente folkerettseks
engelske konge i sin nyttårs- nke på den ene sIde og Norge . 
t I 1944 I tå N å d ·f h UK III pert, professor Lauterpacht I a e unn o nevne orge P.d e2n95annen, J r. er Opphenheim: «International 
som en av de allierte. Mange Sl e . Law» 6. utg. bind Il note til s. 
tror at kongen forsnakket seg 3. l sin doktoravhandling 253 hvor det bl.a. heter: «Du
eller tok feil, men nedenstå-
ende dokumentasjon viser at «Stortinget og Utenrikspolitik- ring the Second World War, 
kongen nok var orientert om ken» uttaler doktoranden, Erik Norway, ... were not AlIies.» 
det faktiske forhold. Da det Colban, i note 36 side 329: «I 6 S ål t å den norske regjerings virksom- . pørsm e sees ogs om-
langt fra er bare Wiksaas som het fra 9. april 1940 til 25. juni talt i Susquehanna University 
er i slik villfarelse, finner jeg 1945 D Id· bd 1 Studies vol. VI nr. 3 for mai 
det på sin plass med disse fakta. 'å ep. me mger, ... s. 1959 s. 493: «Norway never 

l. Halvdan Koht skriver i sin 42, st r det at Norge aldn mn- J·oined the AIres de J·ure and 
gikk noen direkte formelle I, erindringsbok «For fred og fri- . she was thus not represented 

dom» s. 282: «Ho (Regjeringa) ~lI.la;sea~alr :red de andre on the Allied High Command. 
held fast på den tanken at Noreg ng øren e an .» «På samme side heter det også: 
ikkjevarsambundenmednoko 4. Morgenbladet for 26/5 «Norway, as such was out of 
anna land ... Sia har den nor- 1979 bringer C.C.s intervju the activ war ... The british 
ske regjeringa haldi fast på det med kaptein Odd Jensen. Herr forces, with Norwegian vol
standpunktet at ho ikkje ville Jensen fortalte fra sitt opphold unteeres included, made raids 
ha nokon politisk sambands- i Sverige under krigen: «Me- on Norway and Svalbard from 
avtale med nokon framand get sent under krigen hadde time to time without the gov
stat.» Jfr. her et P.M. fra norsk Jens Bull (norsk charge d'affai- ernement in exile knowing 
UD v/Koht, datert 11/9 1940, res i Stockholm) uttalt til den aboutit.»Dettesistekorrespon
hvor det fremholdes at Norge britiske ministers frue at han derer fullt ut med Trygve Lies 
ikke har allianse med Stor- betraktet seg som nøytral i telegram 16/21943tilJensBull 
britannia. stormaktsoppgjøret.» Det bør i Stockholm. 

Men sA gikk De over til NS- «freden brøt løs», gikk så langt 
barna. Da ble jeg sittende bare som til å bli med i en «vekkel
og måpe. På grunnlag av boka sesbevegelse» for å kompen
«Gutten fra Gimle» av Eystein sere noe av det «gale» hun 
Eggen trakk De den slutning at hadde gjort, og den yngste bror 
det norske folk kunne være stolt min, som da var 11-12 år, har 
over den overbærenhet og hu- hatt nerveproblemer resten av 
mani tet det viste mot disse. Det livet. Og dette var så visst ikke 
var hans «nasistiske foreldre» vAre foreldres skyld. Far døde 
som med sin stivnakkete hold- høsten 1945 og mor var aldri 
ning og systematiske hjerne- særlig politisk engasjert. 
vasking, var skyld i alle gut- Jeg oppholdt meg altså i disse 
tens problemer. årene i Gerhardsens fengsler 

Nå har jeg ennå ikke fått tak og konsentrasjonsleire, og det 
i boka, så jeg kjenner den bare var så visst ingen dans på roser, 
ut fra hva De fortalte i Deres særlig det første året. Men da 
kåseri. Men uansett hva som jeg kom heim etter drøye tre år, 
måtte stå i den: Hvordan kan en skjønte jeg fort at vi egentlig 
gammel og erfaren journalist hadde hatt det bra der, sett i 
som Dem uttrykke Dem sA en- forhold til hvordan våre kvin
sidig og bastant på grunnlag av ner og barn hadde hatt det ute 
ett eneste vitnesbyrd. Har De blandt «Gode nordmenn». 

De dystre muligheter 
På APs årsmøte i 1930 gikk 

___ A_v_Ja_n_H_ol_th_e ___ Fredrik Monsen i ekstremt 
1 1935 overtok det da marx- harde ordlag ut mot forsvaret, 

istiske arbeiderpartiet regje- og høstet voldsom applaus for 
ringsmakten i Norge. Fra da av dette. Fem år senere, i 1935, 
gikk det bare en vei med et bledensammeMonsenavstats
allerede forsømt forsvar. minister Nygaardsvold bedt om 

Det norske Arbeiderparti å ta seg av forsvaret. Bukken 
hadde i alle år sterkt angrepet skulle passe havresekken. 
forsvaret som de mente var et Monsen var blitt forsvarsmi
borgerlig våpen og et fascis- nister. 
tisk onde. Forsvaret var helt At Monsen hadde de samme 
enkelt den eneste virkelig store intensjoner i 1935 som i 1930, 
trussel mot deres planer om å står de neste fem års vandal ise
gjennomføre en marxistisk, ring av forsvaret som et utfør
blodig revolusjon i Norge. Det Iig bevis på. Men Monsen sto 
ble bevist at AP mottok penge- ikke alene i så måte, for stats
støtte fra Sovjetsamveldet til ministeren og utenriksminis
kjøp av revolusjonsvApen. (Forts. side 7) 

~ ~ 

Det originale hjørnet 
- OM Å SKYTE KANONER 
MED SPURVER 

En ihuga stridsmaann, Leif Schanche, 
var helt blitt besatt aven tanke: 
Nå skulle han kverke 
vårt minne og merke. 
Hans våpen er ikke mer blanke! 

HaWa 
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NR.4-1994 FOLK og LAND SIDES 

GIMLEGUTTEN "Vi finner oss ikke 
Av Hakon Warendorph 

Min mor var fra det blideste 
blide Sørland. Hennes språk 
var deretter; vokabularet uten 
invektiver og annen stygge
dom. Det sterkeste hun kunne 
bringe det til var grusjammer
lig, en sørlandsk forsterkning 
av grusomt. Jeg har med meget 
blandede følelser kommet til 
siste side av Eystein Eggens 
«Gutten fra Gimle», og min 
mors forsterkning falt i pen
nen. Med sine nesten burleske 
overdrivelser, sin hensynsløs
het mot personlig integritet og 
sin blottstillelse av egne opp
vekstskader , er boken et gigan
tisk angrep - kanskje utilsik
tet? - på oppgjøret etter krigen. 

Boken er virkelig «grus
jammerlig». I ekstra grad fordi 
den er glimrende skrevet. Et 
språk full av overraskelser og 
innfall, hvor gamle sagatradi
sjoner med eleganse og liden
skap er paret med Wodehouse
understatement. En akt som på 
sitt område går svigerfar Mykle 
en høy gang. 

Bare en person tenner imid
lertid varme til skilderingen. 
Tvers gjennom forsøkene på 
avstand brenner bildene av 
moren hvis tragiske psy kotiske 
liv etter «frigjøringen» må ha 

merket Eystein slik at boken 
har vært nødvendig å skrive. 
Det «grusjammerlige» er selv
avsløringene, kanskje utilsik
tet, men klinkende klare; et 
barn, en ungdom, en mann med 
et meget snevert utsiktsfeIt: 
Eystein Eggen. 

I sitt ønske om å være 
«hensynsfult ærlig» - slik skal 
det jo være - utleverer han nok 
seg selv. Det er hans sak. Men 
han besøker en rekke mennes
ker med omtaler og sleivspark 
som vi må tro de ikke leser med 
noen glede. Jeg tror dessverre 
at Eggen har liten følelse for 
det. 

Jeg tror også at Eggen har 
laget en fasit for boken, og at 
hans mesterlige skildringer er 
tilpasset den. At det er gjort så 
dyktig, forringer ikke boken 
som selvstendig kunstverk, 
men den blir seilende under 
falsk flagg. Dette er ikke boken 
om NS-barn. Det er heller ikke 
boken om gutten fra Gimle. 
Han har aldri bodd på Gimle og 
hans foreldre hadde ingen til
knytning til Gimle. Hans forel
dres skjebner er heller ikke ty
pisk for «NS-barns» foreldre. 
Meget langt ifra. Som NS-barn, 
- far og bestefar - kjenner jeg 
meg ikke igjen. Med en stor 
bekjentskapskrets av NS-folk 

kjenner jeg heller ikke dem I- raseideologerIl 
igjen. Jeg tror det er viktig å ta 
med seg at Eystein er like lite Den siste utgaven av «Wille 
typisk som sine foreldre. und Macht», hefte 4, årg. 11, 

Eggens skildringer fra sitt april/juni 1943 hadde en be. 
opphavs hjemtrakter, 0sterdal merkelsesverdig leder. Tids
og Sør-Trøndelag er klassiske. skriftet var lederorgan for na
Jacob B. Bull og !rygve Gul- sjonalsosialistisk ungdom. Ut
brandsen synger I og bakom giver var ungdomsleder Bal
skogene. De gamle bygde- dur von Schirach og det kom 
kjempene trer fargerike og ut i Berlin. ' 
menne~kelige frem - så lenge «Fanen er og blir garantien 
det dreIer seg om henfarne. De for vår seier. Vær på vakt mot 
oppegående er tegnet med den å tenke bare på det nasjonale 
~itt ov~rfladiske sark~sme ~om og fedrelandet. Det er en svak
Ikke tIltaler eller vlTker Inn- het, som visse mennesker trek
levet. En unntagelse er farfa- ker seg tilbake til når vanske
ren. 0sterdalsgubben med så ligheteroppstår.Deterensvak
mange talenter fremstår som het fordi andre forsvarer jo 
en farserstatning: In~til han blir og;å fedrelandet og har tall og 
gammelogavskTlvmngsmoden materiale til støtte. Vår styrke 
o.mtales han både med beund- er ideen _ at vi er et revolusjo
TIng ~g respekt og som en å se nært fellesskap, en nyordning 
opp tIl. Et ude~ket behov ~or uten den reaksjonære «bare av 
den unge Eyste.In. Men på .sIne oss bestemtverden»-holdning. 
gamle dager fInner han Ikke Tvert i mot vil vi vekke en ny 
nåde og forst~else, han heller. livsfølelse og bringe frihet og 
Hverken ~stetlkeren eller bon- rettferdighet tilbake i verden. 
deromantIkeren Eggen makter Hvis vi har mot til å dø så må 
et slikt møte. . vi vel også ha mot til å be
~?ken er selv~ølgehg også kjenne dette. Derfor må ikke 

polItIsk om enn mIndre en~ man revolusjonen utvannes, for i 
skulle trodd. I så måte SVInger den ligger vår uovervinnelig
Eystein se& som i en huske fra het gjemt. 
ytterkant tIl ytterkan~. Høyst Vi bragte rett og slett livets 
underholdende beskTIver han frihet inn i verden søIget for at 

(Forts. side 7) folkefellesskapets organer 

te seg. Folk kan være glade for 
velment hjelp og ledelse, men 
noen oppdeling i herre- og 
slavefolk finner de seg ikke i. 

Politisk takt! Man bør gi det 
politisk bevisste samfunns
medlem fanen i hånden og be
skytte det mot ideologene! De 
er blinde når det gjelder andre 
folk. De setter takt og aktelse 
til side, de forveksler Europa 
med India. De vet ikke at revo
lusjonen forplikter oss til å finne 
en ny form for samliv mellom 
folkene. Nyordningen i vårt 
kontinent må bygge på de dy
der som har gjort oss tyskere 
aktet over hele verden, nemlig 
rettferdighet, renslighet og re
delighet. Dette i motsetning til 
den ensretting av mennesket 
som skjer i Amerika og Sovjet. 

FORSONING 
funksjonerte og erstattet likhet 
med like rettigheter. Uten 
blodsutgydelser kom vi til mak
ten. Vi benyttet oss av legale 
midler. Vi forsøkte også med 
fredlige midler å utslette dikta
tet fra Versailles, vi trengte in
gen krig. Derved står vi virke
lig alene ved trinnene opp til 
templet og vokter Prometevs 
ild. La den ikke bli frarøvet 
dere! Ta fatt i fanen, for den 
gjør oss usårlig! Mange av våre 
kamerater har misforstått denne 
utfordringen. Når de kom i be
røring med fremmede forsøkte 
de - i overført betydning - å tre 
brunskjorten over hodet deres. 
De gikk inn for å ordne alt slik 
de var vant til hjemmefra. De 
mente at bare de selv ved detalj
regulering kunne bringe orden 

Men vi vil ikke tåle at noen 
raseideologer står frem og klas
sifiserer folkene etter deres 
rasemessige kjennetegn. Det 
første Tyske Rike var sammen
satt av germanske og latinske 
folk, og dannet dermed struk
turen i den europeiske verden 
av stater. Vi er folket i midten 
og tar opp i oss blodet fra alle 
kontinentets folk. Et blikk på 
Friedrichsstrasse i Berlin, 
Kerntnerstrasse i Wien eller på 
et av de tapre tyske grenader
kompaniene ville vise oss dette. 
Slik vil våre revolusjon gi oss 
tilbake erkjennelsen av vårt 
opphav og vårt folks opprinne
lige verdier. Den vil også be
vare oss mot en selvgodhet som 
er verre enn dårlige politiske 
forholdsregler. 

A v SkaLLgrim 

Det har i de siste årene vært 
snakket en del om forsoning 
mellom jøssingene og NS-folk. 
Samfunnet bør også ha et be
hov for å søke forsoning med 
NS-barna. De er sikkert villige 
til en samtale med det for øye å 
finne en løsning på proble
met. 

Men hvorfor skal NS-barna 
søke forsoning? Vi har ikke 
forbrutt oss mot samfunnet el
ler enkeltpersoner i samfunnet. 
Derimot har både samfunnet 
og enkeltpersoner forbrutt seg 
mot oss. Samfunnet har opp
fordret til forfølgelse av NS
barn:' 

NS-barna har krav på sam
funnets beklagelse. Allikevel 
mente en person som kalte seg 
Gunnar Bjerkan, når, i et avis
innlegg i Dagbladet 21.8. 1992 
at vi burde tape alle våre rettig
heter i to ledd etter våre forel
dre. Hvem kan ønske forso
ning med slike mennesker? 

Mange NS-barn har trau
matiske belastninger som følge 
av den forfølgelse de har vært 
utsatt for etter krigen. Skal de 
søke forsoning med dem som 

har drevet trakasseringen? 
NEI! Vi, NS-barna har ingen 
grunn til å søke forsoning! De 
som eventuelt bør be om tilgi
velse er de som trakasserte oss. 

En forsoning fra NS-barnas 
side er dessuten et økonomisk 
spørsmål. Hvem skal betale 
oss erstatning for det vi har 
lidd, eller skal vi i vårt storsinn 
se bort fra økonomisk veder
lag? 

Norge burde betale det en
kelte NS-barn en økonomisk 
oppreisning for den belastning 
det har vært å vokse opp i et 
samfunn som har forfulgt oss 
og som har utsatt oss for den 
belastning det er å være barn av 
politisk dømte foreldre. Den 
gang samfunnet starter en sam
tale med NS-barna med hen
blikk på en økonomisk opp
reisning, er det mulig at vi er 
villige til å møte samfunnet med 
åpne hender og ikke med 
knyttede never. Vi vil ikke reise 
revolusjonsfanen slik DnA 
gjorde før krigen og heller ikke 
søke etter utenlandsk finansi
ering til en eventuell strid mot 
samfunnet for forfølgelse av 
oss. 

En forsoning mellom sam
funnet og NS-dømte kvinner 

og menn er et spørsmål mellom 
de berørte parter ogjeg vil ikke 
ta stilling til den selv om jeg ser 
klare grunner til at NS-dømte 
har vanskelig for å godta en 
forsoning som ikke medfører 
en rettslig oppreisning. Den dag 
samfunnet er villig til å inn
rømme feil i saksbehandlingen 
av NS-medlemmer etter kri
gen og gi disse sin ære tilbake, 
vil disse dømte kvinner og 
menn sikkert møte sitt fedre
land med åpne hender og være 
villig til å godta en forsoning. 

Selv om samfunnet skulle 
oppnå en forsoning med NS
medlemmene har de ikke opp
nådd en forsoning med NS
barna, den forsoningen må sø

i fremmed hus. 
Snart den ene, snart den an

dre forvekslet hardhet og rett
ferdighet, og et herrevelde bred-

Det kommende Europa skal 
bli en «strålebunt» av nasjo
nale og etniske krefter, slik 
Baldur von Schirach sa det i 
Wien. Det vil huse latinske, 
germanske og slaviske folke
slag. Sammen vil de danne en 
stor familie hvor ingen skal 
behøve å oppgi sitt eget og hvor 
ingen skal ha følelsen av å være 
mindreverdig. 

"Fanen" har på tysk i større 
grad enn på norsk den over
førte betydning: ide, samhold, 
og fellesskap. (Red. anm.) 

kes spesielt. Sin vilje til forso- ----------------------
ning kan samfunnet vise ved å 
la oss, NS-barna, fortelle vår 
historie og møte oss i debatter 

General Ruge's Krigsarkiv 
om temaet samt å gi oss øko- -----,A---::R-J--=-H::-":B::-----v ... , ærum 
nomisk oppreisning. 

Det skulle ikke være van- Etter at Odd V. Aspheim 
skelig å bevilge penger til en skrev om dette arkivet er det nå 
forsoning med NS-barna når kommet for en dag at disse 
politikerne hvert år bevilger papirene faktisk ble hentet av 
penger til stater i Afrika så de hr. Sigurd Bruteig. Nå er det 
skal kunne kjøpe våpen til å bare å håpe på at hr. Bruteig 
drepe hverandre med. kan være historikere som Asp-

heim behjelpelig med å frem
skaffe dokumentene, slik at alle 

kan få vite hva general Ruge 
etterlot seg da han gikk i sitt 
frivillige fangenskap i tysker
nes hender. Nå må en håpe på 
at major B. som var stasjonert 
i Tromsø den 3.7. 1945, vet 
hva han gjorde med papirene. 
Kanskje han tok vare på dem? 
Et annet viktig spørsmål som 
nå melder seg er: Hvorfor har 

(Forts. side 7) 
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SIDE 6 FOLK og LAND NR.4-1994 

o 
En generasjon ... OVERVAKING Strid med tall m.v. 
(Forts. fra side 1) Norges Watergate «Nurnbergprosessene har gjort enhver tapt 

krig til en forbrytelse.» Russisk besetning av de bal
tiske randstater var en del av 
disse hemmelige avtaler. Vi
dere var det tydelig at Stalin 
hadde sikret seg Finland som 
interesseområde. Dette ble be
kreftet ved vinterkrigen, og 
man spurte uvilkårlig blant 
interesserte i Norge om også 
Nordkalotten var blitt Stalin in
teresseområde. Da vinterkrigen 
sluttet ved våpenstiIstand 
mente man å kunne gå ut fra at 
Norge ikke i øyeblikket hadde 
noe å frykte fra den kant. Opp
merksomheten samlet seg om 
muligheten for en tysk eller 
britisk infiltrering. Begge var 
interesserte i å kontrollere den 
norske skipsled. 

----__ -:--:----- nerer de på i dag? Hvem bedri
__ ....:A:..:.v.:.....;.R,::J::.: . .:..:H:.:.!.,c..:B:..:æ:::;r..:;u:;.:m:...... __ ver de politisk kartlegging av i 

(Feltmarskalk Montgomery) 
mere en.» 

Vi, NS-folket, har alltid visst 
at DnA var et parti drevet etter 
mønster fra Sovjet - med spio
nasje på venner og bekjente. 
Med Ronald Byes siste bok er 
dette nå brakt frem i dagen for 
hele folket. 

En må virkelig undre seg 
over hvilket parti som har styrt 
landet i snart 50 år! Ikke rart at 
partiet har klart å holde orden 
på sine motstandere når det har 
benyttet seg så råtne metoder 
som DnA har gjort. Tenke seg 
til at folkets høyborg, Folkets 
Hus i Oslo, har vært avlyttet og 
utspionert. Dette spillet har 
foregått ved hjelp av hærens 
etterretningsetat. Jo, partiet vis
ste å gjøre seg aktivt bruk av 
det militæret de i 20- og 30 
årene ønsket å nedlegge. 

Hvilke andre enn egne parti
venner har DnA spionert på i 
tiden etter krigen? Hvem spio-

dag? De metoder DnA har be- Av John Sand 
nyttet seg av i sin kartleggeIse Dersom man godtar Eitin-
av eventuelle muldvarperi egne Jeg takker l.C. StridskIev for gers 11 millioner (Nordlys) vil 
rekker har vært meget utspe- «korreksjon» av mitt inserat i det altså si at det er rundt 10 
kulert og er velkjente i regimer Folk og Land 9/93. Hun har millioner av andre folkeslag 
vi ikke ønsker å bli sammen- rett i at Leo Eitinger ble inter- som er blitt mye verre rammet 
lignet med. vjuet av «Politikken» den enn jødene. StridskIev kan sik

Håper nå at dette kan huskes 2~.5.~5. ~ette intervjuet ble.så kert opplyse hvilke folk det 
av de borgerlige partiene til ~englt~ ~ Dagbladet - såVidt gjelder og hvor mange milliar
neste valg og at de da vil be- Jeg vet I sm helhet - dagen etter. der de har fått i erstatning? 
nytte dette til å kvitte seg med Den følgende da~, altså 25.5., Som leserne vil huske ble 
DnA som regjeringsparti. De f?rekommer elIn litt ann~n. ver- det i etterkrigstiden invitert sko
borgerlige aviser bør sammen sJon,. ~en ta et ~ 1 millioner leungdom for å bli forevist 
med de borgerlige partier be- går. Igjen, bl.a. I «Nordlys» gasskamrene i Dachau. Simon 
nytte denne lærdommen om Stndsklev synes å være for- Wiesenthal, som etter egne 
DnA i neste valgkamp. Norge nærmet p~ professor Dahl og oppgavererfødtbådeiBuczacz 
kan ikke være bekjent av å bli ~eg - på Eltmgers vegne -~or at og Lemberg, ga på Ibis Verlag 
styrt av et parti som har bedre- VI ~ar brukt betegnelsen Jø~er ut boken «KZ Mauthausen». 

og Ikke mennesker Naturlig På side 12 står det: « ... da ich vet en så nederdrektig etterret-. I . . . h k-
ning mot egne landsmenn som VIS bek a~eTJegatJe~ arbru t dieAktenstapelngesehenhabe, 
det DnA har gjort! Hvem tror en upresIs formulermg. Men ungefahr 400.000 durch Koh
at fru Brundtland og andre av hva mener Jo. Benkov m:d be- Ienoxyd vergasst ... » Her ble 
partiets ledere ikke har hatt tegneIsen «mitt f~lk» Jo, Ifølge også de besøkende forevist 
kjennskap til partiets aktivite- ham selve! .det Jødene ?g Is- gasskammer. Men da en alliert 
ter på dette området? rael. I dr. Eltlngers brev til lag- undersøkelseskommisjon fast

mannsretten, opplest 5.9.45, er slo at «keine Menschen mit 

Det er unødvendig i denne 
forbindelse å gjennomgå alle 
de forsømmelser den norske 
regjering fikk på sin samvittig
het. I nøytralitetskrenkningene 
fikkAltmark-affæren iJøssing
fjorden en klimaks, idet begge 
maktgrupper samtidig krenket 
nøytraliteten, uten at det fra 
norsk side ble foretatt noe for å 
vise at vi mente noe med det at 
vi ville hevde vår nøytralitet. 
Så kom de hektiske dagene i 
april, hvor regjeringen konse
kvent nektet å handle, og ka

----------------------- ordet jøder brukt 8 ganger, or- Giftgas gelotet wurden» i bl.a. 

Om å giøre del 
OM IGJEN 

tastrofen rammet Norge 9. april 1------:----:0:;-;-;----
1940. A v F.K. 

Det som inntraff9.april1940 
avslørte regjeringen Nygaards- Nylig fikk en frontkJ' emper 
volds fullstendige fiasko når 
det gjaldt sikkerhetspolitikk og som deltok i en diskusjon i 

NRK-TV spørsmålet om han 
forsvarspolitikk, to sektorer i ville gjøre det samme om igjen, 
en stats styre, som hører 
sammen. Ved å fornekte dette dvs. melde seg som frontkjem-
faktum hadde regjeringen ført per en gang til. Egentlig er det 
landet direkte opp i en krig! et tåpelig spørsmål, for det for
Den var _ som rimelig kunne utsetter at situasjonen er akku
være _ helt lammet av sjokket, rat den samme som den gang, 
hvilket førte til at den heller og at man er uvitende om den 
ikke hadde noe initiativ de et- videre utvikling. For min del 

har jeg likevel et svar på spørs-
terfølgende dager. Og denne ål U h d . 
regjering som hadde mistet ":I et. ansett vor an slt~a-

.' . . sJonen ellers måtte være, Ville 
enhver tillit, var det stortmget. 'h tf Il Id' f å å 
på Elverum, den 10. april 1940, Jk~g I verå a a n 'dmne p 
ga en slags «fullmakt» til å Jempe p. ~amme SI e som e!l 
styre landet til det igjen ble komm.umst!sk stormakt. Den
fritt. En regjering som hadde mot vil!e sJa~sene. være store 
vist at den ikke kunne styre for at Jeg Ville ~Jempe mot 
landet i fred, fikk en slags full- ~en . .. om fysikk og helse 
makt til å styre det i krig! En tillot det. 
slags fullmakt? Ja, den var for-
melt sett utilfredsstillende, og 
et hastverksarbeide. Det var 
stortingspresident Hambros 
konklusjon på stortingets møte, 
som skulle bli det siste, før 
landet igjen kunne bli fritt. Det 
ble et punktum, som tolkes som 
en fullmakt ... 

Det norske folk hørte intet 
til sin regjering, så lenge krigs
handlingene stod på. Ingen sav
net dem heller! Men så fikk 
man høre at krigshandlingene i 
Norge var slutt, og regjeringen 
Nygaardsvold fulgte kongen til 
London. Den var opphøyet til 
en slags «fantom»-regjering, 

som skulle styre Norge fra Lon
don. 

Regjeringen Nygaardsvold 
ble ikke mere populær av det. 
Dens forbindelse med hjem
landet var meget løs. Den kunne 
intet gjøre for å skape noen 
nærmere kontakt, enn hva ku
rerer kunne hente og bringe, 
eller hva det kunne snappes 
opp i radio. Folk i Norge hørte 
i denne tid på hva kongen hadde 
å si, og etterhvert spil te «røsten 
fra London» i 0ksnevads ny
hetsformidling en meget bet y-

Fotostatkopi fra 
Aftenposten 1/6-84 

delig rolle, ikke minst fordi det 
ga alle dem, som «syslet» med 
utsendelsen av «illegale» avi
ser, et rikt, og for det meste, vel 
avveiet materiale, til forsen
delse videre. 

For å gjøre en lang historie 
kort: Vi hjemme i Norge var 
overlatt til oss selv! De situa
sjoner som oppstod fra tid til 
annen under okkupasjonen, 
måtte vi takle på egen hånd. 
Det vi her hjemme hørte fra 
regjeringen i London, var -stort 
sett - ikke rosverdig. Ryktene 

det mennesker er ikke nevnt. I Dachau, Mauthausen und 
Damms store leksikon er under Nebellager» opphørte omvis
stikkordet gasskammer bare ningen av «gasskamrene» Venn
nevnt jødeutryddelse, ingen Iigst se vedstående faksimile. 
annen folkegruppe. I Aftenpos- Her innrømmes også at tilstå-
tens for-håndsomtale aveIser «dUTch Folterungen (tor-
Holocaust- tur) erpresst wurden» og at vit-
serien står det: «Serien skildrer neutsagn var falske. Som det 
de tyske nazisters hensynsløse fremgår av vedstående faksi-

• utryddelse av jøder.» I mile av Aftenposten var I.M. 
· Document022-Lfra U.S. State Horn Gidske behjelpelig med 

Dept. står bl.a. «Careful hjemsendelsen av 397 norske 
estimate of the number of Jews jøder fra BeIsen. Såvidt jeg hus
in Birkenau ... approximately keropplysteEitingersomvitne 
1.765.000.» Når Document- i Quislingsaken at bare 10-15 
sentrum Paris oppgir at «bare norske jøder overlevde. Strids-
1.6 millioner ble ført til Ausch- kIev kan kanskje forklare? 
witz gjør man seg visse reflek- De tall StridskIev oppgir fra 
sjoner. Den ungarske lege Stalingrad er feilaktige. I «Die 
Miklos Nyiszli berettet i 1951 Tragedie der deutschen Luft
at 24.5 millioner ble drept i waffe» side 268 oppgir David 
Auschwitz. (Kilde: Les Temps Irving at 108.000 ble tatt til 
Modernes) fange og at 6.143 overlevde 

Jeg beklager sterkt at jeg i fangenskapet. De samme tall 
mitt forrige innlegg feilsiterte er oppgitt i Welt am Sonntag i 
professor Hans Fredrik Dahl. en artikkelserie om Stalingrad
Det professoren faktisk skrev i slaget. Tallene fra Dresden som 
Dagbladet 19.9.90 var: «Nær- StridskIev oppgir er grovt mis
mere granskninger har vist at visende. De riktige tallene er 
det ikke var fire millioner som tatt med i mitt forrige innlegg. 

· døde i Auschwitz, men nær-

gikk, og man fikk en sterk for
nemmelse av at regjeringspar
tiet med hell søkte å forberede 
sin hjemkomst, i vel forberedt 
stand. 

Det hjemmeværende norske 
folk fikk i grunnen ingen kon
takt med «fantom»-regjerin
gen, før krigen var slutt, og 
okkupasjonen gikk over i his
torien. Da kom regjeringen 
hjem, med Landssvikeranord
ningen i porteføljen. Den var 
laget og vedtatt i London. Den 
var i virkeligheten et forsøk fra 

Nygaardsvold-regjeringens 
side, på å velte alt ansvar for 
det som var skjedd 9. april 1940, 
og senere i fem år, over på en 
krets mennesker hjemme, et 
parti som i alle fall ikke hadde 
noe ansvar for det som over
gikk oss 9. april 1940, og der
etter i fem år. N.S. hadde ingen 
mann på stortinget i 1940. Par
tiets konstitusjonelle program 
var kjent fra før. 

At denne landssvikeranord
ning var grunnlovsstridig, er 
det vel idag ingen som er i tvil 
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NR.4-1994 FOLK og LAND 

om! At regjeringen fikk det ~~~~~~~~~~~ Alt dette og det som videre 
gamle storting, som var valgt i Riksdagsbrannen . . . skjedde, bør være godt kjent av 
1936, og som selv var ansvar- . den historisk interesserte del 
Iig for at vi hadde regjeringen (Forts. fra side 3) av det norske folk. 
Nygaardsvold, vedtok anord- tisk opprør. Det er riktig at det NA i 1994 er det atter AP 
ningen i 1945, kan ikke for- pA forMnd forelA en forteg- som sitter ved roret, og atter 
bause. At høyesterett godkjente neise over hvem som skulle biAser det opp til uroligheter og 
landssvikeranordningen som arresteres, men den var ikke kanskje ny verdenskrig. Situa
gjeldende lov, var forferdende, laget av nazistene. Den var la~ sjonen pA Balkan er· det som 
men kan kanskje forklares ved get av Gorings forgjenger, so- kan være spiren til dette. Den 

SIDE7 

Nytt ~a~?'~!~!~s~~ 
RAVNSBORGVN. 18 - 1346 HVALSTAD 
TLF.: 66 84 50 96 ÅRSAB. Kr. 150,-

at medlemmer av høyesteret sialdemokraten Severing. " politiske situasjonen i Russland '-____________________ " 
selv hadde vært rAdgivere for med imperialisten (ikke nasjo-
anordningen. At det juridiske nalist som media hevder) 
fakultet ikke protesterte mot Sjilinovski i sterk medvind 10-
anordningen, var utilgivel~g. Dystre mulIgheier . . . ver heller ikke godt for Norge. 
Men verst av alt var at det hls-. Hva gjør sA regjeringen her 
toriske fakultet godtok anord- (Forts. fra side 4) hjemme? Jo, til tross for at det 
ningen som et mønster for det ter Koht var ogsA fanatiske for- fra militært hold blir hevdet at 
som skjedde her i de fem okku- svarshatere. I tillegg hadde de situasjonen aldri siden 1945 har 
pasjonsArene. en god forbundsfelle i kamerat vært sA lumsk og farlig som 

En historisk vurdering av det Johan L. Mowinckel, Venstres nettopp nA, raseres forsvaret 
som hadde skjedd i Norge un- leder og stortingsmann. enda en gang. Først nullvekst, 
der den isolasjon landet hadde Han hadde selv bidratt ak- deretter ytterligere kutt, og sA 
befunnet seg i under okkupa- tivt med A ødelegge forsvaret nedleggelse' av styrker. For
sjonen, skulle tilsi at den histo- da han som statsminister noen svarsminister Kosmo - som in
riske vurdering av folks hand- Ar tidligere tvang igjennom en gen militær bakgrunn har -
lemAte her skulle ha tatt sitt militær godkjennelse aven hvem er han nikkedukke for? 
utgangspunkt i de problemer sterk reduksjon av militær- Skal vi mAtte oppleve et nytt 
folk her hjemme hadde. De budsjettet. Kommanderende 9. april? 
kunne være forskjellige fra sted general den gang protesterte, 
til sted. Men de hadde som fel- men det kostet ham jobben. 
lestrekk, at man lite eller intet Mer enn en gang reddet 
kjente til det som foregikk i Mowinckel AP-regjeringen i ~~~~~~~~~~~ 

FERIE UNDER MIDNATTSSOL 
En unik mulighet til positiv fritid i nord. Camping m/bekvem
meligheter, fiskevann og merkede skogsløyper. Utleie av 
sommerstue med moderne utstyr. 

Krogstadtunets samlinger med utstilling av husflid og 
håndverksarbeider, redskap og innredninger fra oldefars tid 
til idag. Alt i ekte miljøer på gammel odelsgård, 3,5 km fra 
Sørreisa sentrum og 18 km fra E6 ved Bardufoss. 

Åpent 15. mai til 15. sept. Grupper (og andre) velkomne 
hele året etter avtale. 

KROGSTADTUNET, Åshild og Ivar Krogstad, Finnset, 
9310 Sørreisa. - Tlf.: 77.86.10.71. Mobil: 94.64.29.26. 

Ring eller skriv etter opplysninger og for avtaler! 

FOR SAMLERE 
Diverse NS-skrifter, plakater og tyske kampsanger på kas
sett fra siste krig. Be om liste. 

Ole Norum, 8140 INNDYR 
London. Ja sogar «Kretsen»s forsvarsspørsmAI, bl.a. den 16. GimleguHen 
adferdiOslovarukjentforden feb. 1939 da Høyre rettet et ••• seg spent ved tanken pA HA en rommet, nektet legen! Vakten 
aller største del av landet. mistillitsforslag mot regjerin- (Forts. fra side 5) gutt, oppvokst som hun var mAtte pent stA utenfor. Og ek-

I Oslo og i andre større byer gen pA grunn vandaliseringen sin Akp (ml) periode under blant bare kvinner: «Din far teparet fikk snakke sammen 
var det nok skapt en motvilje av forsvaret. Mowinckel frem- studenttiden ved NLH. Under- svarte da at jeg kunne ta det alene. Ikke lenge etter fikk fan
mot NS, som kunne lignes med met da et forslag om at forsva- fundig og med humør, men full- med ro, fordi han senere ville gen enda en overraskelse. Det 
en lynsj-mentalitet. Denne ret var noe kun regjeringen stendigansvarsløst.Deterden hjelpe til med oppdragelsen. komenfangetransport.Ogmed 
spredte seg etterhver videre ut, skulle ta seg av og bare DAr den fineste tid i hans liv, hevder Han ble meg en nydelig støtte.» den kom sØnnen hans! Far for
og kom etterhvert til London, fant det for godt, skulle den han og gjør seg ingen bekym- Det eneste folk hørte far i sine talte sønnen om møtet med mor, 
hvor den resulterte i den søke forhandlinger med Stor- ringer over hvordan hans virk- siste tyve Ar si om henne, var og om den sniIIe legen. SA fikk 
beryktende «Iandssvikeranord- tinget. Dette ble besynderlig som het har satt spor. OgsA hans hun var «et søtt menneske». mor besøk av sønnen ogsA. 
ning». nok vedtatt med 103 mot høy- grønne og svakt lysebiA Slik endte historien om den Det rnA ha vært en god opp-

Man kan antageligvis ikke res 36 stemmer. engasjemangerermuntertskil- kjærlighet som ikke lenger muntringforpasienten,oggod 
frikjenne «Kretsen» i Oslo, fra Kommanderende general dret uten pAtrengende dybde. kunne bæres av dem krigen medisin. Hun ble frisk, og kom 
A ha inspirert regjeringen i Lon- sendte PM 'er og advarsler til «Gutten fra Gimle» er en hadde forandret... hjem. Far minte ogsA mor om 
don til et strengt oppgjør med regjeringen, men til ingen nytte. klar egotripp, forbiIdelig skre- dette møtet da han endelig fikk 
NS. Men det frikjenner ikke De ble bare forelagt Monsen vet med en mangel pA konse- skrive brev til henne til fød-
regjeringen fra det ansvar som og Nygaardsvold for siden A kventoppbyggingsom gjør den selsdagen neste vAr. Brevet var 
fulgte med en grunnlovsstridig bli lagt i en skuff eller sendt sjarmerende og krever leserens pA vers, sA det skulle slippe 
forordning. Det ville forøvrig tilbake til generalen. Stortin- oppmerksomhet. Jeg savner gjennom sensuren enda det var 
være en oppgave for en histori- get ble av marxistregje-ringen forstAelsefor den stilling lands- D d I mye lenger enn tillatt. Han 
ker, A etterspore, hvor meget manipulert til A tro at forsvaret svikdømte var i da freden «brøt en go e egen... skrev ellers ikke dikt. Faren 
og hvor langt regjeringen har ble gitt økte bevilgninger, mens løs». Jeg skal ikke bruke plass (Forts. fra side 8) glemte aldri den legen sA lenge 
fulgt inspirasjoner fra «Kret- sannheten var at det ble kuttet til A skildre den. Med vilje til han levde, selv om folk knapt 
sen». inn til benet. innlevelse og fantasi og med et Mor ble syk hun ogsA. Hun trodde ham nAr han fortalte hva 

Hva da med ForsvarsrAdet mindrebehovforAlageetregn- kot~ pA sykehuset, men kom legen hadde presentert seg som: 
(Forts. neste nr.) av 1933 som skulle være For- skap som skal stemme med en seg Ikke. Men phykehuset var Dr. Eitinger. 

svarets talerør overfor regje- ønsket fasit, er jeg sikker pA at det ett lyspunkt: I?et kom en ~y Sønnen, som fortalte meg 
ringen? Dette rAdet fungerte Eystein Eggen vil kunne se sin lege. ~an var lOgen vanl~g det, er den høyt respekterte 
ganske enkelt ikke. Det var nære fortid og dens NS-aktører norsk kIrurg. Han snakket .htt INO-formann, Knut Baardseth. 
pAlagt formannen AkaIle inn til i et mer hjertelig perspektiv. &ebro~kent, men han lyttet VISS! 

General Ruge's ... 
(Forts. fra side 5) 

major B. hemmeligholdt sin 
viten om gen. Ruge's arkiv i 
alle disse Arene? 

Noen bør nA foreta en gjen
nomgang av husene til alle dem 
som har vært involvert i denne 
saken for A se om det kanskje er 
flere interessante dokumenter 

møter, og formannen var ingen Særlig etter A ha skrevet fra seg td pasIenten. ~an hadde gAtt I 
annen enn Fr. Monsen selv. NA Gimlegutten. en altfor hard hvets sk~l~. Der 
passet bukken begge havre- JegserfremtilAmøteEystein hadde han lært hvor VIktIg det 
sekkene. Eggens talent i skildringer av er A ha noe A leve for. Han 

Slik var aItsA situasjonen her det bondesamfunn han har sA kunne ikke gjøre noe for barna . :::", ,. /)" ):: 
hjemme mens det biAste opp til store kunnskaper om, befolket til pasienten. si~, men mannen 
verdenskrig ute. England øns- av personer han selv har gitt liv hennes var JO I. samme byen! 
ket Tyskland krig, Russland til uten A kjenne deres telefon- Legen ante nok Ikke hvor umu- .:: 
angrep Finland, og midt oppi nummer og gateadresse. lig det var A fA kontakt med :' 
dette satt Norges marxist-re- Jegstartetdenneomtalemed fangen. Legen ~egnet sikkert .,: .'. 
gjering og tvinnet tommel- et meget kort sitat fra min mor. med at fangene I Norge hadde 
fingre, mens de ventet pA at Eggen avslutter sin bok med to denne legen det han ba om. 
kamerat Ivan skulle velte inn utsagn fra sine foreldre. Slik SA fangen kom. Han hadde rtttt?ltW@nm 

A finne! Husransakelser hos over landet eller at britene lyder epilogens siste avsnitt: væpnet vakt. I?a fangen og le
NS-folk etter krigen ble utført skulle komme til «unnsetning». . .. Det sterkeste uttrykk hun gen m~ttes, gjord~ legen noe 
daglig, en burde nA forlange at Men sA kom altsA tyskerne hele sitt liv brukte om far, var som gjorde dypt mntrykk pA [}Jii:@ma:tml::::::mjm 
dette ble gjort hos "de gode først og regjeringen og konge- da hun i (et av) vAre utallige fangen: Han presenterte seg! 
nor~menn" for A se hva de har huset flyktet hals over hode og brev nevnte at hun engang Ikke nok med det, da vakten \j'~IIIIIIII •• ' 
benket seg med. lot det norske folket i stikken. hadde sagt til ham at hun kjente ville være med inn pA syke- .. "", 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO
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La fordommene fare 
Vi bør ikke plassere mennesker i båser, slik de 

SKIJEGERBATALJONENS 
SISTE SJEF 

fleste av oss har for vane. Det heter å ha fordommer. ---------- ter ordre. Han deltok i kam- Hun hadde to barn fra et tidli-
JI. A v l. C. Stridskiev Historien om Egil Hoel (Fortalt annet sted pti denne pene opp gjennom Gudbrands- gere ekteskap. Egil Hoel hjalp 

side) kolliderer med utbredte fordommer. En norsk Som argumenter mot min- dalen, og ble tatt som krigs- jøder så godt han kunne. Han 
SS-mann må Ikke få ære av å ha reddet menneskeliv, nesmerket over falne skijegere fange i Andaisnes etter at ge- holdt sin hånd over familien til 
i alle fall ikke jøder (som f.eks. Schindler gjorde). Den i Finland, er det stadig dratt tross for at han visste at sviger-
æren skal bare hjemmefronten ha i Norge! Dette til frem hva de som ikke falt fore- sønnen var med i hjemmefron-
tross for at denne organisasjonens reaksjon var å tok seg etter at de kom tilbake ten og til tross for at stedatteren 
stenge flyktningerutene for tre uker etter at alle jø- til Norge. Mange skijegere fikk med familie aldri mer ville ha 
diske menn var arrestert. Det var en uke før også de atskillige års ekstra straff for noe med ham å gjøre etter at 
jødiske kvinner og barn ble arrestert, og de fleste anklager som stammet fra ti- han meldte seg inn i NS. Han 
sammen med mennene ble sendt sydover. Heldigvis den etter at de kom hjem. oppnådde jernkorset av 1. 
fantes det anstendige mennesker, også i hjemme- Skijegerbataljonen var den klasse, var politimajor og ble i 
fronten som brøt parolene, slik at over halvparten av eneste frontkjemperenhet som april 1945 Obersturmbann-
de norske jødene kom seg i sikkerhet. ikke ble dimittert før frigjørin- filhrer og hadde ifølge Svein 

Folk og Land innbyr herved leserne til å skrive inn gen. Den siste tiden ble de delt Blindheim hatt «truleg den stør-
og forteller om mennesker som viste også NS-folk og opp, og til dels blandet med ste aktive kommando no-kon 
frontkjempere aktelse og medmenneskelighet, og tysk ordenspoliti. norsk offiser hadde under ok-
deres pårørende den omsorg de hadde behov for til Skijegerbataljonens siste kupasjonen uansett side», før 
tross for at de selv ikke var NS. sjef het Egil Hoel. Han ble ut- han kom tilbake til Norge. 

En historie bringer vlpå denne siden. Det er mulig nevntavdensammesomhadde (Svein Blindheim: Nordmenn 
noen vII bli overrasket over hvem den gode legen er. lovet ham å beskytte hans hus- under Hitlers fane s.89). 
At han tross alt hadde beholdt noe av sin naivitet, tru da han reiste til Tyskland i Han ble formelt separert 
gjorde at han kunne hjelpe pasienten sin. Denne gode april 1943: Obergruppenfilhrer 20.2.-43 og formelt skilt 20.3.-
legen tror på at det er ytringsfrihet I Norge, og er ikke Rediess. Hoel var født i 1898 neral Ruge på spørsmål hadde 45 fra sin hustru, men de giftet 
klar over at det Ikke er mulig å korrigere feil- og utdannet norsk offiser. I benektet at det var bruk for seg igjen mens han satt inne. 
oppfatninger i norske media. Han er kanskje for god motsetning til mange andre, ham i Nord-Norge. Han ble Han ble dømt til 12 års tvangs
for denne verden. gjorde han mer enn noen kunne frigitt sammen med de andre arbeid. Begge ektefellene ble 

Den 10.3.94 sa han følgende i Universitetets Aula, forlange av ham da tyskerne offiserene ved kapitulasjonen siden ansett som forrædere av 
det ble gjengitt I Aftenposten dagen etter: hærtok landet i 1940. Han 10.6. 1940. Det er bemerket i hennes familie og av samfun-

eeVi skal ikke svartmale dagens situasjon. Heldigvis hadde før 9. april, mot gjel- rettsreferatet fra Eidsivating net. Heldigvis kunne de stole 
lever vi i et land og I en tid hvor det Ikke er forbundet dende ordre, gjort mobilise- lagmannsrett20.12.1947athan på gamle NS-venner. De hadde 
med noen fare å gjøre en innsats for minoriteters ringsordrene fullt ferdige. Han verget norske interesser både i minstlikestorrespektforhenne 
rettigheter. Vi kan fritt kjempe for humanistiske Idea- postla dem på Oslo hovedpost- Eggedal og ved frigjøringen. som for ham. (Se bl.a. Riks
ler, for toleranse overfor annerledes troende.» kontor 9.4. kI.9.35. I Oslo var I mai 1941 ble han NS-med- advokatens meddelelseblad nr. 

Nei, det er knapt noen livsfare forbundet med slike alle hans overordnede borte. lem. Han hadde i 1923 giftet 54, mai 1949 s. 90-99. Svein 
ytringer, hvis man kommer til orde. Men det ville være Han var den første offiser seg med en jøde, Mary f. Blindheim: «Nordmenn under 
godt om det norske samfunn så dette som et Ideal det som møtte på Hvalsmoen Nathan. Hun var barnebarn av Hitlers fane» s. 89-92 og Guro 
var verd å strebe etter. Det er ennå et godt stykke samme dag kI.13.30. Han brøt en av grunnleggerne av det Nordhal-Olsen: «Krysning» s. 
Igjen! Men kan hende er det klokt å være litt naiv. Kan den forseglede mobiliserings- Mosaiske trossamfunn i Norge, 142-195). 
hende blir verden litt bedre om vi handler som om den plan som bare skulle åpnes et- Nathan Nachmann Nathan. 
alt er bedre. 

Av l. C. Stridskiev 

Høsten 1992 trengte jeg litt 
trøst etter å ha sett på Dagsre

Den gode legen 
vyen at man i Norge hadde måtte ha hatt om at nordmenn dre; de fikk etterhvert fire barn. 
registrert negative holdninger skulle være bedre enn andre Det var to sønner og to døtre, 
til jøder, og derfor hadde en folk. født mellom desember 1922 og 
tidligere hjemmefrontkar fun- Så jeg ringte en jeg kjenner. 1931. 
netdetnødvendigåstarteNorsk Jeg hadde aldri snakket med Så kom krigen, den for som 
forening mot antisemittisme. ham om jøder før, men jeg reg- en Åsgårdsrei gjennom distrik-

Det som gjorde meg lei net ikke med at han på det tet. Faren var kanskje vel gam
denne gangen, og fikk meg til området var annerledes enn mel, og eldstesønnen noe for 
å frykte at det nå virkelig var NS-folk og frontkjempere flest. ung til å være med, men de ble 
noeipåstandeneomjødefiendt- Jeg foreslo at han skulle bli fratatt ethvert valg: Sammen 
Iighet i efterkrigs-Norge, var at med i den nye foreningen. med en nabo som også var NS, 
det ble understreket at den ikke Men han har levd lenger enn og en gammel lærer, hvis sønn 
nødvendigvis kom fra "nazis- jeg. Og jeg burde ha skjønt at hadde studert i Tyskland ble de 
ter". De som måtte inkludere han ikke regnet med å være arrestert. De som tilhørte det 
NS-folkblant"nazister"ogbl.a. særlig velkommen. de oppfattet som Norges mest 
tillegge dem jødefiendtlighet, Likevel ble jeg trøstet. For nasjonale og forsvarsvennlige 
beviser derved at de står uten- han fortalte en riktig solskinns- bevegelse, de var mistenkt for 
for NS-miljøet. Slike mennes- historie. Hans foreldre hadde spionasje! . 
ker kan ikke regne med å oppnå strevet godt sammen på gårds- Men etter noen dager bare 
NS-folks tillit. Efterkrigstid- bruket. Om de ikke var rike på forsvant vaktene, og fangene 
ens erfaringer har for øvrig fra- gods og gull, var de rike like- dro hjem til sine familier. En
tatt NS-folk de illusjoner de vel; de hadde ikke bare hveran- kelte av naboene var nok litt r---------------------.... flaue og rare, men når Norge 

endelig en dag ble fritt igjen, Institutt for Norsk _ ... ,jonshiltorie 
Kontortid: Tirsdag og onsdag kl. 11 ~ 15. 

ville vel folk kunne snakke 
sammen som før. 

Etter at de norske styrker 
hadde kapitulert, og Tyskland 
og Russland var i krig med 
hverandre året etter, kom søn
nene og sa de ville melde seg 
for å kjempe for Norges frihet. 
Foreldrene syntes ikke de 
kunne nekte den eldste det. Men 
den yngste fikk nei! Han var 
for ung! Dessuten, om det ver
ste skulle skje: De måtte jo ha 
en sønn igjen til å overta går
den. Men den yngste sønnen 
reiste uten lov. Han fikk god 
bruk for å ha en eldre bror der 
nede. Det kunne gått bra. Han 
kom til fronten, ble såret og 
havnet på sykehus i Braun
schweig. 

Sykehuset hadde rødt kors 
på taket. Det var et stort park
anlegg rundt. Men 17. septem-

ber 1944 kom allierte fly og 
bombet sykehuset. Blant de 
omkomne var yngste sønnen. 
Og foreldrene hørte ikke mer 
til broren heller. Så kom fre
den. Men i stedet for at alt skulle 
bli normalt, og folk skulle være 
venner som før, brøt galskapen 
løs. Faren ble arrestert av be
væpnede menn, enda det var 
midt i våronna. De første da
gene da han satt i Frimurer
losjen, kunne ektefellene se 
hverandre gjennom vinduet. 
Også det var egentlig forbudt. 
Senere var kontakt umulig. 
Hvordan det likevel ble mulig, 
er min teori ut fra kjennskap til 
fangeleire den sommeren. 

Nå var det bare mor og jen
tene hjemme. Den ene jenta 
var ofte syk. Storebror hørte de 
ikke noe fra enda de visste at 
om han var i live, og på noen 
måte kunne, ville han gi livs
tegn fra seg. 

(Forts. side 7) 

Adresse: POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO. «FOLl 0l LAND» Postboks 3239 Elisenberg, 0208 
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