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Om æresordet i 1940 EJlKLÆRING 
Av oberstløytnant Anton Olstad ' PA TRO OG LOVE 

Da general Ruge sendte sjonsavtalen lO. juni 1940 skal norske soldater burde øves i 
oberstløytnant Roseher Nielsen den tyske overkommando frigi Norge, ikke minst på grunn av 
til til kapitulasjonskonferansen alle norske krigsfanger så snart vintertjenesten. Mens Hauge Offiserenes nølende løfter i 1940 
i Trondheim, understreket de tyske krigsfanger med vå- mente at man måtte godta bri- ---A-v-=F:-re-d7"r-::ik:-S::::/ca'--u7"bo--
Ruge en ting spesielt: Roseher pen og utrustning er utlevert. tisk tilbud om å delta i deres 5. ---=.:;,:...:...:.:::;::..::;::..:::::=:::.:::.._
Nielsen skulle prøve å hindre Så vil offiserer, underoffiserer dvisjon i okkupasjonstjenesten Vi er inne i en intens "opp

rustningsperiode " for dem som 
vil framstille den lite rosverdige 
innsats fra det "offisielle Nor
ge" under siste krig som et 
helteepos. Samtidig benytter 
man anledningen til A pådytte 
den "gale siden" nye og for
lengst avkreftede ugjerninger 
og gemene motiver. 

årene etter okkupasjonens opp
hør. Regjeringen unngikk med 
nød og neppe riksrett, og 
undersøkelseskommisjonens 
konklusjoner var på mange fel
ter knusende. Debattene i me
dia var harde, og "londonerne" 
fikk bare med de største an
strengelser mobilisert sitt for
svar. Hadde de utvist den sam
me kraft før okkupasjonen, 
ville vAr historie vært en an-

at tyskerne forlangte at norske og mannskaper få lov å reise i Tyskland. 
offisererskullevelgemellomå hjem. Yrkesmilitære har val- Tilbake til æresordet og 
gi æresord eller gå i krigsfan- get mellom å avgi æresord på 1940. Ruge skriver i sin bok 
genskap. Det lyktes ikke. I et at de i denne krig ikke igjen Felttoget bLa .... når nu stor
brev av 12.juni til legasjonen i skal ta til våpen mot det tyske partenavhærensoffiserersørpå 
Stockholm(i.e.tilregjeringen) rike eller dets forbundsfeller, hadde latt seg overtale til å 
skriver Ruge bl.a. om forhol- eller ærefullt krigsfangenskap. skrive under -litt ubetenksomt 
det til tyskerne: De arbeider Offiserene beholder sine per- etter min mening - så måtte jeg 
bl.a. systematisk på A fA meg til sonlige vApen. Heter det. søke å finne en ordning slik at 
A avgi æresord, da det vil være Forsvarssjefen, general Ru- det ikke ble noen splittelse i 
ytterst pinlig for dem å ha meg ge, valgte fangenskapet, til å offiserkorpset etterpå. Ruge an

Det er bemerkelsesverdig at 
kritikken mot Londonfolkene 
var overveldene i de første 

nen. 
I anledning av 50 års feirin

gen (l) av de norske offiserers i fangenskap. Jeg kommer selv- begynne med i direktørboligen befalte å gi æresord. 
sagt ikke til A gi æresord, skri- på Grini. Ifølge Nygaardsvold- Enten mAtte alle skrive un- i, . il 
ver han. regjeringens kirke- og under- der eller ingen. . . ' '. '. h"': 'k', ',> . 

Men det gjorde han. Han visningsminister Nils Hjelm- Ruge laget et brev til offise- ~~llic f!l~rJirung';; ." 

~~~:~:f;~;';;~; :i~gi~~iiiæ!~; f[;i;rji;j:~~~;~1~ ,>w.itwiII~I/I~. '.~16~(~f.:.i~~~2?~ 
major Neef. norske offiserene etter Tysk- Selv om Ruge personlig hadde mel_ 6l~d,.nll'liUtJrl$chon S ... I"", zwrik:".tiuriif~"'~der ' " 

Han peker på at å avgi æres- lands kapitulasjon var under oppfordret regjeringen til å .'.~ Ir.<ilMtlei krio,eri$the ode, felndHll .. H~~ (Il I*JO!\'''' ~~I 
ord ikke betyr at man gir opp forvaring av den Røde arme, reise til England og fortsette.~_·~~~..!:~:w.~tC1'biI>"~if~~.1it,; 
. .. "1 k R d' H lt h k d rf ltd ltd "" , "fMt .. ul ........ ~.~-.. -",_ 'l' ",Ii!pc' lzaI_"""" hit.., slO orgamsasJonsmesslge sti - om uge It. an synes il a ampen e ra, mil et Pil ette .' . Itlt liof1o IiiIt ~ .... mliln __ tit uød, v~ flIt·JIie 1liN1t"'''illesii~ , 

ling i hæren. Han ber også om forpurret russernes plan om A tidspunkt ha vært helt klart for i/WI!.~.~fd"""· k' '.'1.. l h" l .• )1')'/'<. \';".;::\ '0\; 

~t~r~;!fh~r~~e~~F~! ~~~;:~~:::k:i::i::::::i: ;~~i~1~~~;:~i~~~;;:nS~!~·:t~f "u •.•••. ,." ...t·h"i~"r':·~~7~;;:,"~;;.:P~C~fi~~; 
troskapsed offiserene har av- stillingen som forsvarssjef Han kan jo ikke ha ment at~;Erkl.ær~n9 f)å. fr009!~ve,.; lf~' "1' 

lagt? Han skriver i et vedlegg igjen, inntil krangel med for- man godt kunne gi æresord og .~l .. ,(;: .. , " ..... :: ... ; ........ ; ...... :: ... : 

bl.~~ter paragraf 4 i kapitula- ~~~~~~n~~t::~.~~~;~r~~:~; sA bryte det når ~~;!~t~Ct~s~) ;~{:.~<:i}'::.t';: ... ~~' ..... i;:'::.~:.~;:.;~:.'i. .. .00. ..' ';k .. ·· 

',', I, ~~~J .. ~:;ftJ~.dttt .• ·.~~r ..... ":"'~i.t"\.,....... . "u,,~ •. ~",.,,: .. i;':" 

"Til vern om din fremtid 
NS-folk er beskyldt for så meget, bl.a. at vi 

overga landet til en fremmed makt. Vi konspi
rerte med "fienden", vi ødela Norges forsvars
evne. Intet kan være galere. 

Før den annen verdensskrig - i mange Ar - var 
vi det eneste parti som var villig til å ta byrden 
ved A være klart forsvarsvennlig, tale mot ned
rustning og blottlegge marxistenes destruktive 
infiltrering i det norske forsvar, i LO, idretts
bevegelsen og i den generelle kulturdebatt. Re
sultatet kjenner vi. - vi har nemlig fAtt skylden. 

Som en kuriositet presenterer vi en faksimile 
av det takkediplom som Oslo kommune ved sin 
ordfører, Trygve Nilsen, skjenket ansvarsbe
visste borgere som kvittering etter en penge
innsamling. Første mars, 1940 - med euro
peiske flAtest yrker i fjæresteinene og Europa i 
krig - hadde vi i Norge privat kronerulling for å 
skaffe midler til A forsvare vAr hovedstad som 
bl.a. huset vAr Konge, vAr Regjering og vAr 
nasjonalforsamling, Stortinget. Det bragte til
strekkelige midler til en luftvernkanon. 

Den stod utstilt i Studenterlunden, men ble 
aldri brukt. Det var ikke akkurat forsvarsvilje 
som dominerte våre myndigheter, og det måtte 
etter hvert grove midler til for A skjule detl 

" • • • 

ftMlIII .' mlJi tllbib.~doIof """_ iillnn. teI ... lilnlw; ..... 1OIIp Not", 'e' .... it .' 
• a<&1doI _m .. otfjJre ~ tIIIn ~I$t flendtlill: .lIt •. /mpnl( handlIriI _t 'j'yslt1oNl.den', 
1yske lorlp/nllkt eller mot Iysko ~ I .. IT ~ med At lJIftiIbrudd ~rden' 
~ .. astUti.lhf .. r~ Iori ..... tt. ,.. t..fte, ~ milt ....... ~ fot ~.; 
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arrestasjon og beklagelige tran- ende krig. Det er en avtale som 
sport til fangenskap i Tyskland, via kommanderende general 
skriver Eyvind Grundt bl.a. i Otto Ruge nådde London 6. 
Aftenposten 16/8-93: "Arres- juni 1940 og er signert sett av 
tasjonen hadde nok sin bak- Nygaardsvold, Ljungberg og 
grunn i tyskernes mistanke om Koht. Denne avtale er selvføl
at norske offiserer var aktive i gelig yrkesmilitære bundet av, 
motstandsbevegelsen. men i tillegg mAtte offiserene 

Wehrmacht påsto imidlertid skriftelig avgi løfte (ed) om å 
atoffiserenehaddebrudtetløfte avstå fra å løfte våpen mot 
om ikke mer å rette våpen mot Tyskland eller gå i fangenskap. 
tyske soldater. Et slikt løfte Om dette skriver general Ruge 
hadde norske offiserer aldri i sin erindringsbok "Felttoget" 
gittl" side 199: 

Dette er en av de mange "For meg stiller saken seg 
tilsløringer som med eller mot slik: nAr nu storparten av hæ
bedre vitende er servert av de rens offiserer sørpå hadde latt 
nevnte myndigheters støtte- sig overtale til A skrive under -
tropper. litt ubetenksomt efter min me-

I kapitulasjonsavtalen fra 11. ning - så måtte jeg søke å finne 
juni 1940 binder den norske en ordning slik at det ikke ble 
regjering Norge til ikke å gripe noen splittelse innen offiser
til våpen mot Tyskland og dets korpset: enten mAtte alle skrive 
forbundene under den pAgå- (Forts. side 7) 
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UTVIKLINGSHJELP TIL ZIMBABWE 
Zimbabwe var en gang et av Afrikas rikeste land, men det var før 

1980. Nd er tilstanden i landet sd ille at Norge md yte bistand til et land 
som har rdd til å kjøpe luksusfly til sitt statsoverhode til den nette sum 
av 200 mill. NOK. Spesielt ille virker dette pd alle arbeidsløse som ikke 
har rett til arbeidsstønad og ikke mottar sosialstønad. Kan disse 
pdvente en økonomisk støtte i den samme størrelse som den hr. Mugabe 
fdr? 

Rhodesia var før 1980 et rikt land som ikke behøvde støtte fra 
omverdenen for d fungere. Hvorfor trenger landet støtte nd? Kan det 
være noe galt med det styresett Mugabe har innført? Under frihetskam
pen var Mugabe en tilhenger av et kommunistisk styresett. Er han det 
fortsatt? I fall ja: Hvorfor støtter Norge da landet økonomisk? 

Hvorfor skal Norge som selv har økonomiske problemer, støtte rike 
land i Afrika ? Norge mil Idne penger for d dekke utgiftene pd statsbud
sjettet. Om noen dr er underskuddet sd stort at vi blir nødt til d kutte i 
eldrepensjonen. Er det da forsvarlig d yte bistand til et land som bruker 
pengene fra Norge til kjøp av luksusfly ? 

NORGE MISTER INVASJONSFORSVARET 
I et foredrag i Oslo Militære Sam fund har forsvarssjef Torolf Rein 

spddd atNorge hvis politikerne fortsetter beskjæringen av forsvarsbud
sjettet, misterforsvarsevnen. Nd har DnA klart det Koht, Nygaardsvold, 
Gerhardsen og Monsen kjempet for i 20- og 30-drene. Faren for at v~ 
Norge, nok en gang vil mdtte oppleve et 9. april er et faktum. Dessverre 
har DnA intet NS d skylde pd denne gangen! Men vær sikker DnA finner 
sikkert noen d skylde pil hvis det skulle gd galt! 

HOLLYWOOD I KRIG 
TVNorge viser for tiden en fjernsynsserie med denne tittelen. Serien 

er viet til det arbeidet regissøren Frank Capa gjorde for d fd det 
amerikanske folk interessert i d starte krig med Tyskland. Som alle vet 
var ikke det amerikanske folk interessert i krigen i Europa selv om 
Roosevelt agiterte for USAs deltagelse. Serien viser hvordan Holly
wood produserte propagandafilmer pil befaling og bekostet av politi
kerne i Washington. I denne forbindelse er det viktig d vite at Roosevelt 
gikk til valg i 1940 med løfte om ikke d bringe USA inn i krigen i Europa. 
Dette løftet klarte han ikke d holde. Løftebrudd blant politikere er 
velkjent. 

BISTAND TIL SØR-AFRIKA 
I svenske aviser har en lest at Sør-afrikaneren Alan Boesak har 

undersldtt 1,8 mill. SEK. Dette var penger hr. Boesak mottok fra 
Sverige og som skulle brukes til opplysningsarbeidet i forbindelse med 
valget. I stedet for d bruke pengene etter giverens ønske brukte hr. 
Boesak pengene til tl kjøpe en TV-stasjon til sin kone. 

Norge bevilget ogstl penger til hr. Boesaks virksomhet i forbindelse 
med valget. Hva skjedde med disse pengene? Gikk de ogstl til samme 
TV-stasjon? Vi venter pd norske media. 

FOLK og LAND NR.9-1994 

STATSKUPP OG 
GRUNNLOVSBRUDD 

Moseid oppfordret den 10. feb. lovstridig i følge Grunnlo-
Av Skallegrim 1939 stortinget til å søke Høy- vens paragraf 97. (Mandat-

Som NS-barn ønsker jeg å gi esterett om råd. Dette ble etter perioden var i 1936 tre år). 
mitt syn på stortingsvedtaket en kort debatt forkastet mot 35 Stortingsrepresentantene 
av 22. april 1938 tilkjenne. stemmer. Utenriks- og konsti- hadde en avtale med sine vel
Dette vedtaket har tidligere vært tusjonskomiteen var den som gere om dette. En utvidelse av 
behandlet i avisen, men aldri behandlet utvidelsen. Formann inneværende stortingsperiode 
blitt omtalt av et NS-barn. i denne komiteen var Hambro, var derfor også et avtalebrudd 

Denne dagen, 22. april 1938, han hadde følgende medhjel- mellom velgerne og de valgte. 
vedtok Stortinget med 123 mot pere: ordfører Veghei ogsekre- Dette førte til rystelser i den 
27 stemmer å utvide stortings- tær T. Anderssen-Rysst. norske juridiske grunnvoll. 
perioden med ett år, fra tre til I Sverige som også hadde Stortinget hadde vært DnA be
fire år. Begrunnelsen var blant valg hvert tredje år, ble det av- hjelpelig med å gjennomføre 
annet de urolige tider i Europa. holdt valg høsten 1938. Sven- statskupp. 
Stortinget fra 1936 var valgt i skene så ingen grunn til å ut- Kongen skulle ha reagert på 
henhold til §§ 54 og 71 i Grunn- sette valget. Danskene hadde den selvtekt stortinget bedrev, 
loven, som bestemte at stor- fire års valgperiode. hvorfor dette ikke ble gjort er 
tingsrepresentantene ble valgt Vedtaket i Stortinget var det ikke kjent. Det at Kongen skulle 
for tre år. De hadde ikke man- intet å utsette på, kritikken ret- ha reagert begrunnes av Eng
dat fra folket til å sitte i fire år tet seg mot at Stortinget forlen- lands velkjente rettsviter Lionel 
uansett hvor urolig tilstanden get sinegenvalgperiode med et Curtis slik: 
var i Europa. Det var mange år. Det skulle ikke vært samlet "Kongeri (Kongsmakten) 
som protesterte mot vedtaket lengre enn 3 år, og latt det nye har beholdt ansvaret for å 
både i folket, blant jurister og i Storting etter valg i 1939 ha en påse at ministre og parIa-
Stortinget selv. periode på 4 år. Folket hadde ment ikke usurperer (*) vel-

Forslagsstilleren, represen- valgt Stortinget av 1936 for en gernes suverenitet. Hvis mi-
tanten Henrik Ameln fra Ber- 3 årsperiode ikkefor4år. Dette nistre understøttet av parIa-
gen, protesterte mot at det sit- at Stortinget forlenget sin egen mentet noen gang forblir i 
tende Storting bevilget seg selv valgperiode hadde aldri skjedd embedet efter at deres folke-
et ekstra år. Det var ikke slik i et demokratisk land før, og en mandat er utløpt, er det mo-
han hadde tenkt seg gjennom- må tilbake til den franske revo- narkens plikt å avskjedige 
føringen av forslaget om utvi- lusjon for å finne noe lignende. dem og utnevne en regjering 
deIse av stortingsperioden. Den Rundt omkring i landet ble det bundet til å utskrive et al-
konservative presse forlangte fra juridisk såvel som ikke juri- mindelig valg". «*)tilraner 
at kongen måtte ta affære mot disk hold protestert mot det at seg makt eller rettigheter.) 
denne ulovlige fremferd fra re- stortinget bevilget seg et ekstra Det er selvsagt mulig at Kon-
gjeringen Nygaardsvold. Disse år, men til ingen nytte. Stortin- gen overveide denne mulighet. 
protestene førte dog ikke frem. get hadde begått statskupp. At I så fall vil dette være nedtegnet 
I stedet valgte stortinget å lytte grunnlovsendringen trådte i i hans kartotek, et kartotek all
til seg selv og en vag uttalelse kraft umiddelbart etter at den menn heten og historikerne ikke 
fra stortingets byråsjef Hiortøy var blitt vedtatt er det ingen har fått adgang til. Hvorvidt det 
og en ikke juridisk begrunnelse som bestrider. Det som ble stri- noen gang vil bli gitt innsyn i 
fra samme byråsjef, denne dog dens kjerne var at stortinget dette arkiver uvisst. 
skrevet etter en telefonsamtale utvidet sin egen mandatperiode Stortinget hadde tatt en av
med professor Frede Castberg. med ett år. I forslaget til lov- gjøreIse og var ikke villig til gå 
Castbergs uttalelse er dog så endringen lå det ikke at det var tilbake på den. At den var feil 
tvetydig at den burde ha advart den inneværende stortings- og at den bygde på gale premis
byråsjefen mot å anvende den i periode som skulle utvides, men ser betydde ikke noe for repre
den foreliggende sak. Den rik- de som kom etter utvidelsen. sentantene, de ble sittende. 

FINANSIERING AV SF tigeframgangsmåtehaddevært Som begrunnelse for denne Statskuppet var fullbrakt. 
Vdren 1932 avslørte Quislingsomforsvarsminister, atArbeiderpar- å la Høyesterett uttale seg om påstand er det tilstrekkelig å Et Stortingsvalg høsten 1939 

tiet var blitt finansiert av KOMINTERN og Sovjet. Den 13. oktober lovligheten av å la det sittende vise til følgende: ville gitt landet et annerledes 
1994 avslørte Aftenposten at SF og avisen Orientering blefinansierta v Storting utvide sin egen man- En utvidelse av den inne- sammensatt Storting enn det 
DDRfral956.Aftenpostenkunneførebevisforatledendepolitikerefra datperiode med ett år. Dette værende stortingsperiode landethadde.Detvarhevetover 
SF, blant annet Knut Løfsnes, Finn Gustavsen og Berge Furre, hadde unnlot Stortinget uvisst av hvil- hadde vært å la loven få til- tvil. Et bevis på dette er å finne 
mottatt store pengebeløp for sin politiske virksomhet for DDR i Norge. ken grunn. Representanten bakevirkende kraft. Dette er i den fatalisme som hadde rådet 
Professsorogpolitiker, Berge Furres mange uttalelser om styret iD DR i landet før 1936 og den kamp-
er artig lesning ogsd idag. Hensikten med en reise Furreforetok i DDR vilje som bredte seg i befolk-
i 59 var, i følge Furre: "d fd et sannhetstro bilde av livet og utviklingen DDR anså de brave SF -politikerne som gode samarbeidspartnere da de ningen etter Russlands krig mot 
i DDR". Ndr skal Berge Furre gjøres ansvarlig for at han ikke så var motstandere av norsk sikkerhetspolit~kk, og da avisen Orientering Finland høsten 1939. Dertil 
forfølgelsenfolkedemokratiet i DDR bedrev? Eller var Furre like blind skrev positivt om den økonomiske og politiske utvikling i Øst-Europa. kommer selvsagt den krigen 
for overgrepene i DDR som Lie, Nordahl Grieg, Gerhardsen og DnA- DDR-agenter i Norge mente at Orientering kunne brukes til positiv som alt hadde startet og som 
politikerne var angående overgrep i Sovjet? påvirkning av opinionen i Norge hvis avisen fikk TILSTREKKELIG Quisling hadde advart mot. 

I DDR-statens propagandamessige tjeneste ansd Furre det riktig at økonomisk støtte. Videre ville et valg høsten 
tvang ble brukt for at "demokratiet" skulle seire. Han anså det også Derfor ble SFog avisen Orientering økonomisk støttet av DDR. 1939 ført til en endring i sam-
riktig at enkelte mennesker ble utsatt for lidelser og at en del mennesker Artig er det å merke seg at SF -politikerne synes å lide av hukommel- mensetningen av Stortinget som 
mdtte tdle de personlige tragedier et "folkestyre" betyr. Furre opplyste sestap angdende finansieringen av partiet og avisen. KAN NOEN A V følge av de nye velgerne som 
ikke sine landsmenn om lidelsene og tragediene, og i dag har Furre LESERNE MINNES ANDRE NORSKE POLITIKERE SOM OGSÅ var kommet til siden valget i 
amnesti hva angdr det han den gang sa og gjorde. HAR HATT DENNE SYKDOMMEN -AMNESI? Dette synes d være en 1936 i denne forbindelse ten-

DDR-staten var meget oppmerksom pd Furre, men var ogsd klar sykdom som rammer politikere tilhørende venstresiden i norsk politikk kes på alle ungdommene som 
over hvilken farlig agitator han var. DDR-staten advarte sine agenter særlig Mrdt. Dette tema burde gjøres til gjenstand for en doktorav- var blitt myndige og som var 
mot Furre, da hans agitatoriske evne lett kunne føre til negative utslag. handling. Quislings avsløringer førte til at han ble persona non grata klar over den fare som landet 
Han mdtte derfor styres av dem som skulle bruke ham. i DnA. Fører Aftenpostens avsløringer til at avisen blir hatet av SV? sto ovenfor, og den dårlige st y-

Fu"e var hjernen bak DDR's invitasjoner til norske aviser om Ingen politiske partier ville eller vdget d sid politisk mynt pd ringen Arbeiderpartiet og de 
ferieturer til DDR. Ved d invitere redaksjonene i smil aviser til DDR avsløringene i 1932. Jeg Mper noen gjør det nil pd detAftenposten har andre partiene hadde drevet i 
ville disse medvirke til d spre propaganda for staten, uttalte Furre. bragt frem i lyset. (Forts. side 6) 
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.-fOLKOg LAND-
UAVHENGIG AVIS 

Ansv. redaktør: 

En overbærende vurdering 
HAKON WARENDORPH Nedenfor er gjengitt i faksimile en redaksjonell vurderingfra avisen Valdres av Folk og Land. 

Adresse: Postboks 3239 Elisenberg, 0208 Oslo. 
Kontortider: 

Tirsdag og onsdag kl. 11-15. 
Telefon: 22 58 10 34 . 

Redaktørene treffes atter av1a1e. 

Vårt brev til avisen i sakens anledning er også tatt med, men ikke i faksimile. Det ble nemlig 
refusert "fordi det har gått så lang tid siden vi trykte lederen ". Forøvrig et eiendommelig 
argument at "tiden" skulle gjøre våre anførsler mere uaktuelle enn avisen Vardens leder. Den 
bygger på nokså gamle tildragelser, den også. 

Abonnement: Pr. Ar kr. 160,- (i omslag kr. 200,-, utland kr. 220,-). 
Giro: Post 0608.51 64504. Bank 6063.0501248 

Abonnement (10 nummer I året) løper til det oppsies skriftlig. 

Vi må godta avslaget, men føyer til at ''forsinkelsen'' bokstavelig lå i Valdres på grunn av 
redaktørskifte, etc. 

Annonser forskuddsbelales med kr. 2,- + m.v.a. pr. spaltem.m. Minstepris kr. 100,-. Vel, vel. Vi tar dette med for å vise at vi blir lagt merke til. Det er jo tross alt noe! 
Utgiver: NS HISTORISK FORLAG 

ISBN 0602-9652 

Fredens engler 
Det er et stadig tilbakevendende og alltid like forun

derlig fenomen at mennesker i ansvarsfulle stillinger 
høster sine laurbær når de, tvunget av omstendighe
tene, omsider innser sine feilgrep og foretar seg noe 
fornuftig. Det gjelder ofte næringslivstopper, men 
oftere politikere, og oftest kanskje ledende stats
menn. 

Deres feil kan være så katastrofale, deres misgrep 
så skjebnesvangre og deres synder så dyptgripende 
at et hvert lite tegn til forandringer må få positive 
konsekvenser. Da er det ikke lenge før priser og 
ordner strømmer på, og århundrets (eller mere be
skjedent; årets) redningsmann eller kvinne fremfører 
sin takketale med fordeling av ære til dem som har 
stått bi. Det er en besnærende prosedyre som påvir
ker mange. 

Norges Nobelkomite har delt ut årets fredspris. Den 
har selvfølgelig ikke truffet blink ofte - rett og slett 
fordi det ingen blik har vært. Dessverre også ofte fordi 
mangel på gangsyn har vært påtrengende, men i 
skiven har det vel som regel gått. Denne gang ser det Redaktør ingen omtale i F&L. Det re-
ut - for en alminnelig iakttager - som en regulær Geir Beltrusten spekterer vi og har f.eks. i min 
skivebom. A tildele den gamle terroristekspert Arafat - Ved et lykkelig treff har jeg redaktørtid (5 år) bare kunnet 
og hans bitre antagonister fra Israel en hederspris for fått i hånden et klipp fra din avis bringe et par omtaler av 
fredsinnsats - av alt - det er et stivt stykke selv for Valdres fra 8. januar i år. Der frontkjempere. Noen få frem
norske komitemedlemmer. fortelles om den avisen jeg er tredende NS-medlemmer har 

Den palestinske lederen har en kriminell løpebane redaktør for, Folk og Land. Vi ogsåfåttnekrologeriF&L,men 
som bare hans muligheter har begrenset. Uten side- synes det er gildt li bli omtalt. langt flere i andre aviser hvor 
blikk til rettferdighet, humanisme og anstendighet Det skjer ikke ofte på trykk, og deres fortid ikke har vært kjent, 
har han herjet med og drept mennesker som aldri har ikke alltid så overbærende som og ikke kunne belastes. 
hatt noe med hans "krig" å gjøre. I årevis har journa- i din avis. Til slutt: Jeg syns nok at re
lister, fredsmeglere, vitenskapsmenn og ambassade- Jeg tillater meg allikevel et daktøren kunne spart seg "sus
folk vært fanget, mishandlet og drept. Flykapring og par bemerkninger. Vi ser det pekt" i forbindelse med Folk og 
bombeattentater har rystet verden, mens den ny- ikke som spesielt belastende å Land. "Mistenkelig" er ikke det 
utnevnte fredsengelen har takket sine bødler. bli kalt "gamal-nazister", men som karakteriserer avisen. Den 

Hans brødre fra Israel er heller ikke kjent for å være det er jo ikke riktig. "Nazister" opererer åpent. Regnskapene 
særlig fredsæle, noe som etter hvert har gjort forhol- var kortordet for medlemmer kan hvem som helst få se, til og 
det til pengebingene i USA svært anstrengt. Israels av Det Nasjonalsosialistiske med pengegaver som måtte 
konsekvente øye for øye, tann for tann-strategi har Tyske Arbeiderparti (NSDAP). komme inn, blir kvittert for i 
vært tung å svelge, særlig når så ofte tredjemann ble Jeg kjenner ingen NS-folk som avisen. Med det som forlengst 
rammet. var medlem av det partiet. Jeg er klarlagt om det "urettslige" 

Norske diplomaters inngripen på et tidspunkt hvor nevner det fordi det fra "ut- ved rettsoppgjøret, behøver vi 
situasjonen var nådd et bristepunkt for begge parter, bredt" hold er lagt meget ar- ikke å drive med halvhem
ga en fredsprosess. Det er vi alle glade for, men det er be ide i å gjøre begrepet uspise- melige veteran klubber eller 
vanskelig å se noen fred. Vi har en ubehagelig for- Iig, og det er lykkes i stor grad. "liknande institusjonar" . (Hva 
nemmeise av at når lagrene ipjen er fulle i banker og Et annet punkt er de front- nå det måtte være?) 
arsenaler, kan freden henge I en meget tynn tråd. kjempere som etter hvert dør. Ett punkt til må jeg absolutt 

Under alle omstendigheter: det ser underlig ut å gi Dessverre er det ikke riktig at tilbakevise; påstanden om sam
fredsprisen til kjempende som nærmest faller om av de blir "hugsa med patetiske funnsfiendtlige holdninger. 
utmattelse. Skulle noen i et slikt tilfelle ha berøm- minneord" uansett hvor meget Tvert i mot. I den grad all ute
meise, må det være de som så mulighetene i situasjo- de kunne fortjene det. Svært stengning har gjort det mulig, 
nen. mange, kanskje de fleste NS- har tidligere NS-folk vært me-

Var den norske Nobelkomite inne på tanken om å gi folk og frontkjempere har måt- get aktive i humanitært arbeide 
Saddam Hussein fredsprisen for sin "fred" med FN? tet leve i anonymitet på grunn på alle plan. Det gjelder kultur, 

Harald Knutzon Schaanning, tidligere redaktør av Folk 
og Land, er gått bort i en alder av over 90 år. Vi bringer en 
omtale av den utrettelige kampfelle - såvel i avise.n som for 
[NO's virksomhet forøvrig - i neste nummer. 

Scaanning ble bisatt i Haslum Kapell 16. november med stor 
deltagelse. 

av at deres muligheter for so- idrett, skolenes støtte- og for
sialomgang og deres sjanser eldreorganisasjoner, sameier, 
i ervervslivet ellers ville blitt borettslag, fagforeninger og 
ødelagt. Det gjelder fortsatt og arbeidsgiverorganisasjoner. 
omfatter ektefelle og barn. Bi- Det alt overveiende har vært 
belens " ... på tredje og fjerde ubetalte og arbeidskrevende 
ledd ... " er tatt svært bokstave- oppgaver som har fordret lojal 
lig langt ut over de bibeltro og engasjert holdning til det 
kretser. Derfor ønsker de fleste norske samfunnet. Vår glede 

over gode norske prestasjoner i 
kunst, vitenskap og sport har 
vært like stor som noen annens. 
Vår sorg over nedgang i øko
nomi og sysselsetting etc. har 
vært minst like stor som hos 
andre ansvarsbevisste nord
menn. 

Vi og vår avis er sjølvsagt 
ikke farlige, ikke for andre enn 
trollene. De som sprekker når 
lyset gjør det mulig å se sann
heten. 

Med beste hilsning 
Hakon Warendorph 

Bamble • 3. sepl ••• 
(Forts. fra side 4) 
varden, på et norsk fjell med 
vid utsikt til havet. Og østenfor 
og sønnen for havet der kjem
pet de og falt. 

ÆRE VÆRE VÅRE 
FALNE KAMERATER! 

Rettelse: 
Minnesten i Ungarn 
I nr. 7 hadde vi en omtale 

av minnestenen for Btl. 
Norge. Et feil postgironr. var 
dessverre oppgitt i forbin
delse med en anmodning om 
støtte til vedlikeholdet. Det 
riktige er: 

Amund Enger, 
Postgiro 0803.2014330 
Boks 79, 1335 Snarøya. 
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SIDE 4 FOLK og LAND NR.9-1994 

-3. sept. 1994 Det var dengang det ••• 
Arnfinn Vik's tale AFfENPOSTEN 10/6 1940: 

Bamble 
til kampfeller og venner Vestmaktene trakk tilbake harderetterselvsagtkapitulert. kupert og den an!l~n.del i. krig 

alle sine tropper fra Nord- Annetkunnedenjoikkegjøre, medTyskland.lmtJatlV~ttIlden 
Norge og efterlot en dårlig ut- da således hele Norge nå er for vårt land best muhge ord
styrt norsk styrke som måtte okkupert av Tyskland, vil for- nin~ må ~å ligge i kongens hånd. 

For store deler av vår klode 
er dette og neste år de store 
jubileers periode. Hendelser 
som knytter seg til minnene om 
den store krigen, skal gjen
oppleves og hyldes. På vår side 
hendte det også i den perioden 
en rekke avgjørende ting, men 
ikke akkurat av det gledelige 
slaget. . 

I morgen for femti år siden 
kapitulerte Finland, og våre 
styrker måtte trekke seg ut og 
starte på den lange marsjen 
hjem. I slike situasjoner er ikke 
vegen lang fra venn til fiende. 
Egentlig var vår holdning over
bærenhet til vårt slagne bro
derfolk. En realistisk vurdering 
tvang dem til handlinger de al
ler helst ville unngått. Vi kunne 
ikke like det, men forsto det. 

Samtidig kjempet våre ven
ner i "Regimentet" på andre 
siden av Finskebukten noen av 
de hardeste kamper vest for 
Narva ved Kinderheim. 26. sep
tember begynte tilbaketreknin
gen til Kurland. Russerne var 
for sterke, og omringeIser truet. 
I Kurland holdt man ut til ja
nuar 1945. Da ble de skipet ut 
til Stettin, for deretter å bli satt 
inn i Pommern. 

"Wiking" befant seg mere 
eller mindre nyoppsatt sammen 
med andre SS-divisjoner nord 
for Warszawa og truet russerne 
østenfor slik at de foreløpig 
holdt seg i ro. 

1. bataljon "Norge" var også 
nyoppsatt da de ved juletider 
ble overført til "Wiking" i 
Budapestområdet. Den 11. sep
tember omkom våre norske 
sykesøstre under et bombean
grep på et sykehus i Wien. 

Alle disse steder kjempet 
våre kamerater trofast til det 
siste. 

Alle våre falne hedres best 
av sine nærmeste, av slekt og 
venner - og ikke minst av dem 
de kjempet sammen med. Det 
er vi det, vi som er samlet her i 
dag. Heldigvis ble ikke alt ra-

r 

kapitulere. holdet mellem Norge og den SåVidt VI forstår er det ennå 
Leder samme dag: okkuperende makt trede inn i anledning for ham til å med-

Den norske hær, som på den- andre former enn hitti~ hvor den virke aktivt til ta,ndets be,ste og
ne måte igjen ble latt i stikken ene del av landet har vært ok- såunderdenyetmgenestllstand. 

sert under skjendingen her. Det 
viktigste kan de aldri få tatt fra 
oss: Minnene og ærbødigheten 
for de offer våre kamerater i 
unge år ga for at vi i de kom
mende kamper, men også i se
nere trengselsår kunne bære 
hodene høyt. 

Ønskene om varige minner AFfENPOSTEN 14/6 1940: 
for våre falne kamerater har Vår situasjon: ske statsråder kan ikke bestyre 
resultert i blant annet: Etterat kapitulasjonen i Nord- sine departementer her hjemme 

'* Steinen til minne om de Norge nå er tilendebrakt er der og er altså ute av stand til å 
falne på Kaprolat - Hasselmann oppstått følgende situasjon: skjøtte sine embeder, slik som 
og andre kamper i Karelen. På 1. Hele landet er okkupert grunnloven forudsetter og fol-
5~-årsdagen for denn~. trage- og dette okkuperte Norge be- kets dagsinteresser krever i det 
dl en kunne Helge N. W ug ære- finner seg altså ikke lenger i okkuperte Norge. 

har forlatt folket er kommet i 
en meget vanskelig situasjon, 
som - etter hva vi har grunn til 
å tro - neppe kan la seg opprett
holde overfor okkupasjons
makten. Man må vel gå ut fra at 
denne situasjon nå overveies 
av de norske myndigheter og 
de politiske partiledere som 
befinner seg i landet og at de 
forsøker å finne en løsning som 
best mulig trygger det norske 
folks interesser og vår nasjo
nale selvstendighet i fremtiden. 

fullt avslutte sitt mangeårige krig med Tyskland. 4. Befolkningen i det okku
arbeide fo~ å få d~tte fullført. 2. Kongen, som har tatt opp- perte område er altså i realite-

'* ~å. ~mde~helm har flam- hold i London - eller regjerin- ten uten en utøvende makt og 
ske fnvIlhge reIst en støtte hvor gen i Statsråd - har besluttet at uten konstitusjonelt ansvarlig 
også nordmenn ~r nevnt.. Norge allikevel fortsetter kri- og administrativ regjering. Det 
. '* I Syd-Ukrama, P~ kngs- gen på de alliertes side. sier seg selv at vi gjennem disse 

kukegårdenUspenskaIa,erdet 3. DeiLondonværendenor- handlinger og ved at kongen 
reist et kors til minne om bl.a. 
falne fra divisjon Wiking. 

'* Våre sykesøstre får hvert 
år behørig honnør på kirkegår
den hvor de hviler i Wien. 

'* I Ungarn er det reist et 
minnesmerke over falne fra 
Wiking og 1. bat. "Norge". 

'* Dessuten arbeides det med 
minnesmerker ved Narva og 
Krasnoie Selo. 

Noe er rent norsk og noe i 
samarbeide med andre. Den 
største godviljen møter vi fak
tisk i øst. 

I Norge har vi ett samlende 
sted, og det er her i Bamble. En 
av initiativtakerne her var Ole 
Brunæs. I dag minnes vi særlig 
Ole og Roy. Roy korn med 
ideen, og Ole og flere bet på -
og så stod varden der. Den er 
det sentrale; det minnested som 
samler alle frontsøstre og front
kjempere. Varden er uten navn 
på dem som falt, navnene fin

LOFOTPOSTEN 18/61940: 
Bombingen av våre byer måtte reddes. Bombingen av av luftkrigen med noen glede. 

Det tyngste øieblikk i vår våre byer og den redsel den Vet ikke engelskmennene hvor
nasjons liv var da vi måtte skapte måtte komme. Opspilte for No~ge. kapitulerte s~ bø~ 
strekke våben og opgi kampen nerver og forskremte sinn måtte vår re&Jenng, som nu sItter I 
for friheten. Men slik som si- komme til ro igjen. Kapitula- London, gi nødvendige infor
tuasjonen hadde utviklet sig, sjonen var en bitter og forsme- rnasjoner på rette hold og hen
var det ingen vei forbi. Det var delig, men hård nødvendighet. stille at bombinge~ av vår~ ~yer 
efter moden overveielse av - Norge hadde gjort sitt. Vi kan ophører. Den har mgen mIlItær 
konge og regjering, og efter trygt møte historiens dom. hensikt. Den går utelukke~de 
forslag av den militære over- Men bombingen av våre byer ut over Norge; dets bef?lkmng 
kommando at fiendtlighetene er allikevel ikke ophørt. Nu er og dets mateneIle verdIer. Når 
blev innstillet. Til tross for at det engelskmennene som be- England ikke fant å kunne yde 
Nord-Norge var ubeseiret fant sørger den. Flere steder har vært en hjelp som skapte visse mu
våre statsmyndigheter at kri- angrepet, således Bergen, hvor ligheter for vårt land, så er hel
gen måtte ophøre da våre alli- store verdier allerede er øde- ler ikke disse spredte bombe
erte måtte samle alle sine strids- lagt. Også i Trondheim er det tokter til noen nytte. 
krefter på Vestfronten til stor- stadig uro. Det sies at Bodø Frankrike kapitulerte for å 
opgjøret der, og en fortsatt krig også har vært angrepet, men spare ytterligere t~p av men
i Norge vilde føre til en hen- detharvi i formiddag ikke kun- neskehv og verdIer. Norge 
siktsløs og meningsløs ødeleg- net få bekrefte. gjorde det samme. La oss nu få 
gelse av menneskeliv og mate- Det sier sig selv at vi ikke beholde det vi har. Det er san
rielle verdier. Det som var igjen kan se på denne nye opblussing nelig ødelagt nok. 

nes andre steder, men allikevel LOFOTPOSTEN 19/6 1940: 
favner den alle våre kamerater, 
kjente og ukjente. 

Ikke vet vi hvor alle våre 
kamerater ligger begravet. Men 
i våre hjerter hviler de her ved 

(Forts. side 3) 

Selvsagt 
Det skulle være selvsagt og 

selvinnlysende, at nordmenn 
over alt i det nu besatte Nord
Norge opfører sig verdig og 
aktsomt og ikke i tankeløshet 

utsatt for total ødeleggelse ved 
bombing og hærsetteIse. 

For det første tjener den slags 
nu, når landet er overgitt, intet 
som helst fornuftig formål. Det 
kan bare føre store uly kker over 
en helt uskyldig befolkning. 

Foreta derfor ingen ting i 
uoverveiet tankeløshet. 

Det originale hjørnet 
virker utfordrende like overfor 

~ de tyske myndigheter eller tys
kerne i det hele tatt. 

Nord-Norge blev overgitt for 
at landsdelen ikke skulde bli 

Derav følger igjen, at be
folkningen, stor og liten, under 
alle omstendigheter heller ikke 
gir leilighet til optrin som av 
tyskerne kan opfattes som de
monstrasjon eller utfordring. 

Ut fra sin opfatning og for
utsetninger må da tyskerne ta 
represalier, skriver Tromsø. 

Snakk minst mulig og si og 
gjør ingen ting uoverveiet. 

FREDSPRIS-EKKO 

Når knivene blir sløve 
og pengebingen tom 
da "freder" man på prøve 
og alle later som 
at fred er dog det beste 
og ingen mere vil 
ta livet av sin neste, 
men være god og snill. 

HaWa~ 

ARBEIDERBLADET 15/7 1940: 
Merkelig tale av Hambro i 
New York 

Tidligere Stortingsrepresen
tant Harnbro som er kommet til 
New York fra Montreal har 
overfor New York Times av
gitt en erklæring som viser, at 
den tidligere norske regjering 
ventet at Norge skulle bli be
satt av Vestmaktene eller 
ihvertfall ikke ville gjøre noen 
motstand mot en innmarsj av 

Vestmaktenes tropper. Det var 
en omstendighet som særlig 
bidro til at Norges skjebne ble 
så fort beseglet, erklærte Ham
bro, og det var at den nors~e 
kystvakt p.g.a. mørket natt til 
9. april ikke kunne se om de 
skib som samtidig korn tilsyne 
utenfor alle viktige punkter på 
kysten vår var franske, britiske 
eller tyske. I Kristiansand had
de sjefen for troppene der fått 

et siffertelegram om at franske 
og britiske torpedojagere ville 
komme dit. Da derfor tyske 
torpedojagere senere løp inn 
på havna, ble det i samsvar 
med instruksen ikke skutt fordi 
man trodde det var franske. 

(Hvem sendte dette tele
gram? Var det Harnbro? Stor
tinget hadde forsikret det nor
ske folk om at de skulle følge 
en streng nøytra.llinje!) 
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NR.9-1994 

En stBmningsrappø 
I anledning artiklen om I Halden skrek sogneprest 

Berggrav og folkedommen i Ole B. Meyer fra kirketrappen 
nummer 7 og 8 har Roy Bach under arrestasjonene av NS
funnet frem fra sine gjemmer folk; NA kan dere spytte pA 
et dikt av KAre Børresen, for- dem, osv. Meyer var senere i 
fattet pA Fredriksten Festning Grønland Kirke. 
før jul i 1945. Kvintessensen I Halden som andre steder 
av vAre følelser den gang og meldte NS-fangene seg ut av 
diktets innhold ligger i det ned- statskirken i ganske store an
enstAende, første verset. Roy tall. 
Bach skriver: Av alle ondskapsfulle men-

Vedlagte dikt ble skrevet i nesker var jo prestene de ver-
1945 før jul, dengang prestene ste. 
og ikke minst Berggrav drev Dette diktet "Stryk meg!" var 
sin hatkampanje i landet. egentlig tilegnet dem alle. 

STRYK MEG! 
Stryk meg av listen i statens kirke! 
Hører du prest, du har sveket ditt kall. 
Prøv ikke lenger lure og lirke! 
Tror du har seiret - men dypt er ditt fall. 
Glemt har du Kristi kjærlighetslære 
for ussel makt og egen ære! 

Heller ikke venstre-siden 
var fornøyd! 

Einar Gerhardsen meldte seg munistenes) seier i borgerkri
i 1918 ut av statskirken fordi gen i Finland. 
kirken hadde bedt for de hvites (Uttalt av Rune Gerhardsen i 
(i motsetning til de røde kom- TV2 den 1. mai 1994.) 

Fra jøzismens saga 
har kritisert Hjemmefronten, 

Av O. Nygaard som er beundret over hele ver-
24. mai 1945 smelte 68-Arige den." Oi, oi! For et massivt vit

advokat Brøgger (en nær slekt- neprov! Skryt. Typiskjøzisme. 
ning av Niels Chr. Brøgger, DetbleHamsun,gamleman
omskrevet i F&L Dr. 7-94) til i nens lodd A gA den tunge vei til 
Aftenposten: "Knut Hamsun er rikskommissær Terboven og be 
landsforræder". Modige ord i om nAde for nordmenn - hvis 
en advokats munn. Hamsun ble liv hang i en tynn trM. Hamsun 
i Herredsretten, av fagdom- reddet dem! 
meren, ikke dømt for landsfor- Hvor mange nordmenns liv 
ræderi. har advokat Brøgger reddet? 

Advokaten skrev: "Hamsun Storsnuten! 

FOLK og LAND SIDE 5 

Amandaprisen og Gunnar på Mo 
------:----::-:-~-----::---- vel ikke stikkes under stolen at grobunn, og det er et behov A v Ole Seierstad -----'-"-'-;;.;..;;...;;;..;;..;.;;..",..---- den norske bondekulturen er som vi ikke skal "knipse" av 

Å du store mi, v~t dere hva, noe av det mest nasjonale vi hvis vi ønsker harmoniske in
nA er Gunnar pA Mo blitt neger! har, og ganske sikkert en torn i divider i et samfunn. Det behø
Han ble det under den avslut- øyet pA vAre kulturradikale ver ikke være bevisst, men et 
tende finalen i forbindelse med superinternasjonalister med samfunn som ikke imøtekom
utdelingen av Amandaprisen nA rester av rødmaling innenfor et mer dette primærbehovet, ig
i Ar. Det var da en rekke av prikkfritt antrekk med design norerernoeavmennesketsfun
Prøisens kjære og kjente san- etter dagens behov. Og det er damentale støpning, - og "de e 
ger ble sunget, - og da kom velikkeAtaforhardtinArman fali de". Det A kunne ha noe 
han, Gunnar pA Mo. En liten tørhevdeatbygdekulturenmed felles Å kjenne at jeg har del i 
kjekkas aven afrikaner, som sine nasjonale Andsverdier blir noe som en annen i feIlesska
kretset omkring henne, hoppet den mest seiglivede nAr det gjel- pet gjør. Hva med publi-kumet 
og vred seg med armer og bein der avviklingen av den norske pA vAre idrettsarenaer? Hvis vi 
og Gud vet hva. Og en kantete nasjon. For den kommer. Rik- i vArt intellektuelle overmot 
sixpence-Iue øverst oppe. tignok er mange nordmenn blA- "ferniserer" det opprinnelige i 

Da jeg var unggutt klekket øyde ennA - bAde i sinn og oss selv, og ikke kaller en spade 
vi selv ut kyllinger her pA gAr- skinn - men med deri politikk for en spade, da stikker vi kni
den.Etterathanekyllingenevar som føres i dag, og den befolk- ver i vAr egen menneskelige 
blitt sA store at de begynte A fA ningseksplosjon som vi ervitne støpning, - som igjen fører til 
interesse for sine jevnaldrende til, blir 4 mill., som tidligere alle de abnormiteter som da
hønekyllinger, bruste de med fungerte som en etnisk og kul- gens samfunn fremviser. 
fjærene og vrikket seg rundt turelI enhet, bare en oppkutta Jeg har ikke noe imot vAr 
den utkArede hønefrøken. Slik "Beatepotet" i den internasjo- venn, negeren, som tror han 
som den afrikanske "beileren" nale "lapskausgryta ". kan være Gunnar pA Mo. Han 
pA TV's Amanda-kveld. NA var Vi har en urbefolkning her i rnA bare ikke forgripe seg pA en 
jo ungdomsopplevelsen fra landet. Vi har samene, som kultur som jeg har vært med pA 
mellomkrigstiden,oghanekyl- sammen med den øvrige urbe- A bygge opp, - og som er min! 
lingene var jo vanligvis hvite folkning i verden kjemper for En kultur trenger ogsA et im
den gangen, - men tidene for- sin etniske og kulturelle egen- munforsvar for A leve videre. 
andrer seg. art, - og ære være dem for det. Og i denne relasjon rnA han 

Det er sA typisk. Hvis man SA er det sA meget mere som et avvises som et fremmed
ser pA TV eller hører pA radio paradoks at de samme folk som element. Å føre siri egen kultur 
med et Apent sinn, og ikke gAr innenfor sin egen nasjon kaller videre der han hører hjemme, -
pA Andelig "tomgang", sA mer- en slik innstilling for rasisme, det er det han skal! Da skal jeg 
ker man hvordan disse media godkjenner og oppmuntrer være den første til A respektere 
gjennom smA, bevisste detaljer denne nAr det gjelder urbefolk- hans etniske og kulturelle egen
flettet inni et program, virkende ningen. Eller - har det noe A art. Men jeg vil ha et trygt stA
som uskyldige selvfølgelig- gjøre med det at de betrakter punkt pA min egen jord i min 
heter, systematisk manipulerer dem som "ufarlige fossiler", in- egen kultur, og pA det grunnla
den norske folkesjelen inni det teressante museumsgjenstan- get er jeg Apen for kommuni
fargerike f ... skap. der i den menneskelige biolo- kasjon med hvem det skal være 

AlfPrøisen's Gunnar pA Mo giske utvikling. En utvikling pA denne kloden som vi men
forbinder jeg med en attraktiv der individet som en del av nesker er sA flinke til A mis
odelsgutt innenfor den bonde- naturen har vært en grunnleg- handle. Men jeg vil ha noe A 
kultur som han ol engang hen- gende faktor, mens det kollek- være stolt av uten A skulle ned
tet sitt stoff fra. Å plassere Af- tivevaretmiddelfordetsamme vurdere andre, - noe som er 
rika i dette miljøet er en for- individs trygge eksistens innen- mitt! Vil du? 
falskning, og et sjofelt bak- for et homogent sosialt felles- Jeg regner ikke med A fA 
holdsangrep pA norsk bonde- skap. dette innlegg inn i Deres avis, 
kultur, Men her har vi vel ogsA Det er her enkeltmenneskets Dagbladet, for skulle det skje, 
en sammenheng. For det kan identifiseringsbehov har sin (Forts. side 6) 

~IANEDENS 
PEI{NII.JI.JE: REFLEKSJONER 

Hvem vet for hvilken gang "Det er hevet over tvil at nasjonaalsosialistiske partiet ang, Hamsun til unnsetniing.1 bli etfolk" var kanskje utopiske, 
siden 1945 det igjen raser en Hamsun var tilhenger av na- og at "Meim Kamp!" som vel et debattinnlegg med overskrift men jeg kan ikke se annet enn 
Hamsun-feide i landet vårt. zistisk ideologi hele sitt liv, "og kan betegnes som "Nasjonal- "Influensa på norsk - Hamsun at det er vakre tanker, ja, langt 
Eller kanskje det er riktigere å av kronikken forøvrig går det sosialismens bibel" først så og nazismen" skriver han blant vakrere enn den sosialismen vi 
si at den har vart siden den frem, at alle Hamsun's verker dagens lys i 1923. Så det var annet: møter idag. Jeg skal ikke ut
herostratisk berømte psykiater "oser" (min betegnelse) av na- vel gjennem lesning av Ham- "AtHamsunstøttatyskarane dype dette nærmere, men det 
Langfeldt åndelig torturerte zisme. suns verker at Hitler utformet mot engelskmennene i 1940 var i alle fall ikke inntektene 
dikteren. Dette er interessant, for kOn- sin ideologi. som i 1914, og dermed havna som var drivkraften, men hel-

Dennegangerdetenmed- klusjonen må jo være den at Nå er det meg revnende like- "påfeilside"eretfaktum.Men lig overbevisning og entusi-
søster som både er cand. phi- Hamsun har vært opphavet til gyldig når jeg en sjelden gang er det nazisme?" asme for å redde landet gjen-
101. og cand. theol ved navn nazismen - eller nasjonal- leser en roman hvilken politisk Og her er det at jeg forlater nem okkupasjonsårene. 
Ingrid E. Wergeland som er sosialismen som den het før avskygningfor/atteren tilhører, debattantene og stiller spØrs- Og ett er sikkert: de var ikke 
opphavet til en ny oppblussing den odiøst belastede betegnel- bare boken er god. Men en an- målet: Var Nasjonal Samling nazister i den odiøse og belas
av feiden. sen ble tatt i bruk efter 1945. nen konklusjon må jo være at en.nazistisk bevegelse? tede betydning som legges i 

Hun har hentet fram nye Jeg har konferert med mitt man for fremtiden bør spØrre Jeg har lest Nasjonal Sam- betegnelsen idag. Ordet "gam
våpen, og rykker i felten med konversasjonsleksikon og her bokhandleren om for/atterens ling'sprogramogerikkeistand melnazister" kan de bære med 
det argument at Hamsun alle- lest meg til at de fleste av Ham- politiske tilhørighet før man til å fmne voldelige tanker el- stolthet. 
rede var nazist den gang han suns romaner kom' ut før han kjøper boken, så man unngår å ler alt hva som idag betegnes Deres "forbrytelse" besto i å 
debuterte som dikter. fikkNobelprisen il920. Samme bli påvirket. som nazisme i det. Slagordet tenke anderledes, ja, jeg tror 

I en kronikk i Aftenposten leksikonkanfortelleatdetvar IDagbladet3/JOkommerså. "Fellesnytten fremfor egen- jeg vil si: "enn det som var 
19/8 skriver hun: i samme år at Hitler dannet det en professor ved navnAtle Kitt- nytten". "Vi var et rike, vi skal tillatt". 
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SIDE 6 

StatskUPp og ... 
De som søker domstolene 
på dette grunnlag vil kunne 
resonnere omtrent slik: "De 

(Forts. fra side 2) menn som for tiden holder 

FOLK og LAND NR.9-1994 

IIUkjenfl forfatter Hvem bar skYlden ••. 
(Forts. fra side 8) 

de foregående 3 år. Landet var Stortingsbygningen besatt er Willy Ustad heter en forfat- tok meg, skulle da ingen skrive mel forsvarsfiende, som i følge 
inne i en identitetskrise våren, ikke valgte representanter ter hvis produksjon ikke er vist bøker med en hovedperson Arbeiderbladet for 9. mars 1928 
sommeren og høsten 1939. forsynt med folkets fullmakt synderlig interesse av kultur- blant de par tusen kvinnene som harværtvanttiUrusleinnogut 
Dette som følge av at Stortinget lenger enn til 31. desember eliten. Hans produksjon, hvor- ble satt bak piggtråden etter av fengslet for arbeidersaken 
hadde lagt landet åpent for en 1939. Fra 1. januar 1940 er av serien "4 søsken" utgjør 14 krigen, uten å være dømt for (spredning av antimilitære 
fiende uansett hvor han kom de bare å anse som en poli- bøker, er da også kommet i noe som helst?" skrifter til soldatene). 
fra. Landets ungdom var blitt tiskjuntasomsigimellomer henimot 1 million eksempla- Samme sted skriver han om De som i tinget representerer 
påvirket av frihetskampen i blittenigeomlifungeresom rer. Vi gjør våre lesere opp- sin hovedperson. "Lea bærer fornuften har gjentatte ganger 
Spania og den sovjetiske pro- Storting.Dadeikkeharnoen merksom på forfatteren først handlingen i de første bøkene, krevet rekrutten fjernet og er-
paganda som var blitt drevet av fullmakt fra folket kan de og fremst fordi han skriver med liten og kuet, men med en vok- stattet med en fagmann - en av 
kommunister og andre. Arbei- ikke gi gyldige lover, skatte- en innlevelsesevne og nærhet sende bevissthet om sitt eget landets dyktigste og mest er-
derpartiet hadde latt Trotski besluttningeretc. Se grunn- til stoffet som imponerer. Det verd. Hun minner lite om en farneoffiserer,menregjerings-
drive sin politikk fra det asyl loven paragraf 49 - Det vil erenvederkvegelselilesemen- heltinne, på det tradisjonelle sjefenogarbeiderpartirepresen-
han hadde blitt gitt. Et asyl han ikke være forsiktig politikk neskeskildringer fri for kvasi- viset. Lea minner om en løve- tantene i Stortinget holder 
hadde fått under løfte om at han å gå ut fra at Høiesterett ube- psykologi. tann, som strekker et snauklipt krampaktig på rekrutten. - De 
ikke skulle drive politisk virk- tinget vil forkaste dette re- Bøkene omhandler også hode mot solen og presser seg har altså ennå intet lært av kri-
somhet. sonnement. En samlet gjen- tema som vil ha spesiell inter- gjennom asfalten i trassig leting gen. 

Lenge før 9. april 1940 sendte nomlesning av grunnlovens esse for F&L's lesere. Det er etter livet. Jeg håper leseren blir På grunn av altfor sen mobi-
NS Ungdomsfylking ut et f1y- paragrafer 49, 54, 64, 97 er okkupasjonstidens og etter- like glad i Lea som jeg er. lisering fikk tyskerne god tid til 
veblad med overskrift "Stats- tvert imot skikket til å frem- krigstidens voldsomme inn- Under jakten på stoff møtte å tømme alle våre depoter og 
kupp". Her står det blant annet: kalle tvil. Det er nok så at virkning på norske mennesker, jeg Lea, møtte henne i mange andre lager for alt vi hadde av 

"Det sittende storting er domstolene ikke kan prØve som helst også skulle være kvinner i sytti årsalderen, i de- bekledning, utrustning og be-
valgt for perioden 1936-39 lovligheten av stortingsre- medmennesker i den tiden, det res minner. væpning for vår hær. Nå mang-
og har ikke fullmakt fra vel- presentantenes fullmakter handler om. Jo, hun har fortjent det." ler vi alt. 
gerne til å sitte lengere. Det når de møter frem efter nytt I en introduksjon skriver Vi har en felles grense mot 
har nu bevilget seg selvet valg (grl. paragraf 64). Men Ustad i anledning en av bø- Bøkene utgis av Bladkom- Russland på antagelige 20 mil. 
jubelår og blitt sittende i fire det følger ikke av dette at kene, "Tyskertøs": "Argskapen paniet. På sin side av grensen kan rus-
år til 1940. Dette er ikke stortingsmennene ukontrol- serne samle alle de tropper og 
folkestyre. Det er å umyndig- lert kan påtegne sine fullmak - alt det krigsmateriell de ønsker. 
gjøre folket. Det er et stats- ter en forlengelse som folket FORSONING Russerne har allerede ferdig 
kupp. i valg ikke har gitt dem. 2 000 undervannsbåter og an-

Stortinget 1939-40 har Det som skjedde i stortinget dre båter, som skal anvendes i 
valgt seg selv. Det er ikke 22. april 1938, realitetsbehand- Atlanterhavet og Nordsjøen 
valgt av det norske folk. Det Ungen av grunnlovsendringen . intet forbrutt!!! Heller ikke vi! m.f1. steder. Selv har de ingen 
er grunnlovsstridig". om utvidelse av tingperioden, Av Skallegnm Skal vi la uretten skje? Eller isfrie havner, men på norske-
I Dagbladet for 24.01.46 fin- var de første synbare følger Kjære Trygve Engen! skal vi la Øverlands ord skje kysten finner man dem. 

ner en på lederplass følgende Norge fikk av å ha en regjering Vi er ikke uenige, du og jeg, fyllest? Når det passer russerne kan 
om statskuppet: utgått fra et revolusjonært parti! i dette spørsmålet! Jeg mener Kjære Trygve, min far snak- de ta Norge i et glefs, da vi intet 

"Ved et kupp bak ryggen Dessverre skulle landet og fol- at vi, NS-barna, bør få tilbake ket alltid om deg, derfor føler har å stå imot med til hjelpen 
på velgerne, lovbestemte ket få mange overraskelser et- de pengene jøssingene tok fra jeg at jeg kjenner deg. Derfor engang kommer. Hvis det for
stortingsmennene i 1938, at ter dette fra den sittende regje- våre foreldre hvis vi, barna, tillater jeg meg å si dette til søkes å få russerne ut igjen, så 
stortingstiden skulle forlen- ring, overraskelser folket og skal forsone oss! deg. Dere må gjeme tilgi med er det håpløst, og det vil føre til 
ges fra 3 til 4 år. Hadde det landet ikke har greid å motta og Forsoningen er ikke på salg det eneste krav at dere skal at alle byer bombes i grus og vi 
vært folkeavstemning ville reise seg fra eller rette på kon- selv om jeg mener at det skal unngå å bli omtalt som lands- blir deportert til Russland i Iik
det ikke blitt grunnlovs- sekvensene av. Med ett var koste staten å få forsoning med svikere. Jeg krever på vegne het med så mange andre små
flertall, ikke simpelt flertall nemlig rettstaten opphørt å ek- oss. Jeg krever bare at famili- av barna en aktiv ytelse fra stater, som russerne har tatt seg 
engang". sistere - Norge var blitt en stat ens verdier blir tilbakeført til samfunnet. Et samfunn som av. 
Hva er så følgene av stor- uten et lovlig styre. Var det oss. Dere, våre foreldre, vil nok fratok oss gård, grunn og pen- Selv om vi unngår denne for-

tingsvedtaket om å utvide man- dette som betydde å tilhøre Sov- aldri få tilbake pengene! Vi kan ger da de dømte dere til solida- ferdelige skjebne så ser det også 
datperioden med ett år: Jo, alle jet-Norge? kreve dem og bør kreve dem! risk å betale penger til staten, ellers nokså håpløst ut. Vår 
lover og vedtak gjort etter 1. At prof. dr. juris Jon Skeie i Hvorfor tilgi alt? Dere har for dens egne forsømmelser. forsvarsberedskap og vår øko-
januar 1940 og før valget i 1945 et brev til Undersøkelseskom- _______________________ nom i er undergravet. landet er 
er ugyldige og ikke bindende misjonen av 1945 sier at vedta- nedsøkt i gjeld, så når denne 
for folket! Dette er en av grun- ket av 5. april 1938, det ~amme ren kamuflert i ,en rekke indi- det lysner i øst ... " skal betales om kun avdrags-
nene til at det ikke har vært som vedtaket av 22. apnl sam- rekte begreper; refusering, ihjel- Men en ting er i alle fall vis, så blir det neppe noe igjen 
mulig å få en samfunnsdebatt me år, er ulovlig, bekrefter bare tiing, merkelappsetting m.v., alt sikkert, at den generasjon som til alderdomspensjoner og tryg
om dette nå i ettertid av krigen. de p~stand~r som er komm~t dette for med demokratiske har dratt med seg den nasjo- der. 
Ikke en gang historikeren H.F. frem I dette lOnlegget. Forøvng engleansikter å kunne hindre nale arvesynd ved tid og stun- Major Langeland skriver i 
Dahl våget å ta opp dette tema henvises til en artikkeli Folk og "ondskapen"i å bre seg. Og vil der, sier takk for seg. Inndok- sin bok ("Dømmer ikke"): "Det 
til diskusjon i sitt store verk om Land nr. 9 fra 1990. man riktig lage alle de engste- trinering gjennom skoleverk, må dog være en grense for det 
Quisling, utgitt av Aschehoug Et fyndord i denne forbin- Iige sjelene om til en saueflokk, media m. v. kan dere jo fra før. lavmål av forstand vi venter å 
høsten 1991. I Juridiske kretser deise kan være å hente hos den så tar man bare og stigmatiserer Den nye generasjon er reddet. finne hos ledende menn." 
erdetteetutdebatterttema,men fordums stortingspresidenten, et ord som f.eks. rasisme, som Og; - dere kan puste lettet ut. Flere av de nåværende makt
det er ikke brakt til offentlighe- Hambro, som har uttalt at: "det da fungerer som en hengelås Men jeg går og tenker på at haveres sønner og nærmeste
ten på grunn av de konsekven- kommer tider i en nasjons livda når det gjelder å åpne kjeften. det dere driver med kan ha familie er anbrakt i våre lega
ser det vil ha for samfunnet og oppgavene er større enn de som Dere får ha meg unnskyldt. boomerangen'segenskaper. Jeg sjoner i utlandet til fortrengsel 
folket. er satt til å løse dem; la dette jeg er en gammel mann. Jeg ble tror det. for bedre kvalifiserte. _ Flere av 

I den forbindelse er det vik- være deres unnskyldning, la det oppdratt av foreldre og lærere (Innlegget avvist i Dagbladet disse stillinger mener man er 
tig å se hva h.r.adv. Finn R. også være deres dom!" som var født i det forrige år- p.g.a. plassmangel.) overflødige. - Videre er 7 fyl-
Schjødt skriver i Dagbladet hundre. Av folk som hadde 
28.01.1939: kjempet frem unionsoppløsnin-

Efter 1. januar 1940 vil Amandaprl"sen gen i 1905, og som ga oss un-
enhver borger kunne hen- • • • gene nasjonale impulser som i 
vende seg til domstolene (Forts. fra side 5) dag ansees som meget forkas-
med påstand om at en lov så er det et unntak som bare telige. Til de~es unnskyldnin~ 
eller beslutning ikke er ved- bekrefter regelen .. I et autori- må det dog sies at de hørte tll 
tatt av et rettmessig valgt tært samfunn vedkjenner man den del av folket som ikke 
storting, og derfor er grunn- seg at det foreligger sensur. I et hadde byttet ut nasjonalsangen 
lovsstridig og en nullitet. - samfunn som vårt blir sensu- med: "Nå dages det, brødre, 

Olaf Gulbransson og NS 
Signaturen Skallegrim for- erfarte ved eget besøk. Fru 

telleratNS-folkblemegetgodt Gulbransson hadde - i likhet 
mottatt i familien Gulbranssons me sin mann - ingen forbin
hjern i Tyskland også etter kri- deise med noen av etterkrigsti
gen, og ikke minst ble "NS- dens "nynazistiske" grupper. 
barn" tatt vel vare på, noe han 
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kesmenn med partiboka som til felle lot justisminister Gunder- navn på offiserer som senere 
dels oppveier manglende kval- sen vår straffelov sove og ut- meldte seg til tjeneste i Eng
fikasjoner, blitt utnevnt. Hertil nevnte Skjånes til fylkesmann land eller i Sverige, tross æres
kommer en hel del andre anset- for denne sin utmerkede nasjo- ord. Det er kjent at en offiser 
telser i viktige embeter hvor nale holdning. som ble innkalt til England 
bedre kvalifiserte søkere ble for- I disse for landet så vanske- nektet fordi han hadde avgitt 
bigått, da de ikke hadde sørget lige og farlige tider må det være æresord. 
for åskaffe seg partiboka. Råd- en forbrytelse mot fedrelandet Ingen av dem som avga æres
mann Hartmann og ordf. å sende de menn til Stortinget, ord ble etterpå anklaget for 
Trygve Nilsen i Oslo hjalp tys- som ved sine handlinger har pliktbrudd eller landssvik. Re
kerne med 200 mann på vist at de på langt nær har ruk- gjeringen stilte offiserene fritt. 
Fornebo mens vi var i krig med ket opp til det minste mål av Det foreligger et brev, eller 
tyskerne, så tyskerne ble i stand (politisk) forstand som man må utkast til et brev, fra Ruge til 
til å bombe våre gutter, som var fordre av menn i storting og Høyesterett. Han ber om Høy
så slemme mot tyskerne. Gut- regjering. esteretts vurdering og trekker 
tene skjøt ned hundrevis tys- Med min 70 års erfaring som frem Landkrigsreglementets art 
kere daglig. - Straffelovens pa- lønnsmottaker mener jeg å 10. Der heter det bl.a. at et 
ragraf 86 bestemmer fengsel kunne si til arbeiderne at dette lands regjering ikke kan kreve 
inntil på livstid for den som valgår bør man ikke la seg ljuge at en offiser som har gitt æres
bistår fienden, som vi er i krig full med fagre løfter, som aldri ord, skal gjøre krigstjeneste 
med, men justisministeren må blir holdt. Skal man ha ringeste tross æresordet. Brevet er da
ha glemt denne paragraf, for håp om å redde landet etter at tert 27. juni. 
Hartmann ble for god nasjonal disse politiske undermålere så Ruge forteller selv i sin bok 
holdning dekorert og fikk plass grundig har ødelagt det, så må Felttoget at tyskerne ikke tillot 
ved Kongens rådsbord, og Nil- det denne gang sendes de dyk- at han innhentet Høyesteretts 
sen ble forfremmettil Rådmann tigste, mest praktiske menn vi uttalelse, heller ikke melding 
i Oslo. har. Det må sendes menn som til legasjonen i Stockholm. Dit 

Ordfører Skjånes, Trond- har vilje og evne til å reise lan- skrev han allikevel. Jeg tillot 
heim, hjalp samtidig tyskerne det igjen. Send for all del ikke meg derfor å spørre Høyeste
rned hele 2000 mann til å lage menn som bare tenker på egen rett om et brev fra Ruge var 
flyplass på Værnes - likeledes løpebane og gir pokker i landet kommet dit. 
for å bombe våre avdelinger, og dets folk. Svaret fra Høyesteretts kon-
som holdt på å gjøre kål på tor av 12 okt. 1994 sier bl.a.: 
tyskerne. Tyskerne hadde som ~~~~~~~~~~~ - Hvis Høyesterett hadde 
nevnt altfor små styrker og disse Om æresordet mottatt et slikt brev, ville det 
minket stygt for hver gang de· • • • vært naturlig at de spørsmål 
kom for nær de norske blink- (Forts. fra side 1) brevet reiser, hadde vært drøf-
skyttere. Da en hel del av våre slik'! I den listen han sendte 27. tet av alle dommerne i et "feI
gutter var falt måtte de gjenle- juni til forbindelsesoffiseren lesmøte" .-
vende gi opp. Også i dette til- rittmester Goerz, forekommer Noe protokollert fra et slikt 

deliberasjonsmøte finnes ikke . 
.----------------------. - Hvis et slikt brev var kom-

VENNEGAVER 
TIL "FOLK OG LAND" 

met til høyesterett er det van
skelig å tro at det ikke ble be
svart. -

Sikkert riktig. 
I dag er det ikke tillatt å gi 

Vi kv· tt d fl slikt æresord for å unngå krigs-
l l erer enne gang or fangenskap. Situasjonen foran-
tilsammen kr. 17.550, -. dret seg fra kapitulasjonen 10. 

t---------~------------t juni 1940 i krigsårene etterpå. 
TAKK FOR FØLGENDE BIDRAG: Men det er kanskje noe gam

G. W., KI.I ........................ kr. 90,- O. L., FAv.ng .................... kr. 200,-

A. S. K., Eldang.r ........... kr. 230,- S. B., Flath.n .................. kr. 200,-

K. H., Stab.kk .................. kr.4OO,- K. B., Sagstua ............... kr. 1.000,-

A. H., Ridabu ................... kr.3OO,- K. B. R., MoldJord ............ kr. 200,-

S. B., 0.10 ........................ kr. 160,- M. A., AI •• und .................. kr. 200,-

meldags å beklage at flere av 
dem som ga æresord gikk fra 
det og at regjeringen så bort fra 
det. O tempora, o mores! 

Erklæring pA Iro og ••• 
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BOKTJENESTEN 
Postboks 3239 Elisenberg. 0208 Oslo. Telefonbest : 225610 34 

. .... eks. QUISLINGS FORSVARSTALE, 
innbundet ..................................................... kr. 100,-

..... eks. QUISLINGS FORSVARSTALE, 
heftet ............................................................. kr. 45,-

Serien "SUPPLEMENT TIL OKKUPASJONSHISTORIEN": 
..... eks. Odd Melsom: PA nasjonal uriaspost ....... kr. 50,-
..... eks. Odd Melsom: NS og fagorganisasjonen kr. 50,
..... eks. Odd Melsom: Fra kirke- og kultur-

kampen .............................................................. kr. 50,-
..... eks. Einar Syvertsen: OgsA dette bør være 

sagt .................................................................... kr. 50,-
..... eks. ALLE 4 BIND: .................................................. kr. 150,-

..... eks. A. I. Bru: Her er London .............................. kr. 50,-

..... eks. Per Lie: Sannheten om TelavAg-affæren 
1942 ................................................................... kr. 15,-

..... eks. Arne Tellefsen: NAr forsvaret forfaller .... kr. 25,-

..... eks. Chr. Christensen: Den andre siden .......... kr. 50,-

..... eks. Arne Stornes: Skrift om vAr nære 
historie .............................................................. kr. 50,-

..... eks. Sundra Sand: Hva er Kristen Samling?. kr. 5,

..... eks. Sundra Sandl: Noen enrlndrlnger fra tiden 
omkring Vidkun Quislings siste dager .. kr. 5,

..... eks. Dr. jur. Gustav Smedal: Patriotisme og 
landssvik .......................................................... kr. 50,-

..... eks. Bjørn Vardaas: Grunnlovsbrudd og retts-
oppgjør ............................................................. kr. 30,-

..... eks. Roald A. Nielsen: ·Solbrls OhoU- ............. kr. 50,-

..... eks. Anna Kientopf: Det fredsfiendtlIge 
trauma ................................................................ kr. 50,-

..... eks. Sigurd Senje: Glemt soldat .......................... kr. 75,-

Legg til kr. 20,- for forsendelser ved forskudsbetaling til: 
Postgiro 0807-5.15.02.89. Bankgiro 6063.05.00926 eller 
ved sjekk, i kontanter eller frimerker. (Ellers porto og 
oppkravs.gebyr.) 

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

Navn: ................................................................................... . 

Adresse: .............................................................................. . 

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

V. G., Oalo ....................... kr. 50,- S. K., Gran ........................ kr. 200,-

E. E., Tynnt .................... kr. 400,- O. S., Ing.berg ................. kr. 200,-

L. S., Fredrikstad ............ kr.100,- A. Ch., Jar ........................ kr. 100,-

J. R., GJøvik ..................... kr. 160,- A. S., Fredrikstad ............ kr. 200,-

P. W., 0.10 ....................... kr.200,- E. H., Kold •..................... kr. 300,-

H. R. S., 0.10............... kr. 1.000,- E. C., Svinndal................ kr. 300,-

J.S., Berg.n ..................... kr.3OO,- K. G. O., O •...................... kr. 100,-

H. H., Hafr.fJord .............. kr.250,- I. S., Nore .......................... kr. 500,-

O. S., Trondheim ............ kr.100,- K. J., landA •.................... kr. 350,-

M. A., AI •• und ................. kr. 200,- R. M., 0.10 ........................ kr. 300,-

T. H., Trondh.lm ............. kr.3OO,- P. F. S., 0.10 .................... kr. 200,-

R. A., 0.10 ....................... kr.100,- E. S., Ty.kland ................ kr. 100,-

B. Aa., Sund •.................. kr.300,- T. G., VAI.r ...................... kr. 400,-

H. H., Uneetrøm .............. kr.100,- G. H., Eina ........................ kr. 100,-

J. V., Dovre ...................... kr.500,- M. A., AI •• und .................. kr. 200,-

(Forts. fra side 1) sendte mig sin private fortolk- enkelt tA. Det samme brev lot 
under eller ingen. Jeg bad der- ning av hva erklæringen inne- jeg også de tre offiserer sydpå 
for den tyske overkommando bar. Her hevdet han blant annet få som hadde nektet å under
om å få saken utsatt slik at at det å skrive under ikke stred skrive før de hadde fått min 
Høiesterett kunne få gi en be- mot offiserenes tjenesteplikt. bestemmelse. De tre offiserer 
tenkning om hvorvidt det var Slik som situasjonen var, fant varmajorHelset,kapteinRog
overensstemmende med offi- jeg det mest hensiktsmessig at nes og rittmester Christopher
serenes tjenesteplikt å skrive samtlige offiserer nu under- sen, som ventet på mig i fange
under en slik erklæring. Denne skrev erklæringen på basis av leiren på Grini. Den tyske over
Høiesterettsbetenkningvilleså advokat Hjorts fortolkning, kommandosrepresentant hos 
bli bindende for samtlige offi- som jo innebar at erklæringen mig innkasserte alle erklærin
serer uansett om de allerede hverken opphevet eller begren- gene uten å bry sig om hvordan 
hadde skrevet under eller ikke. set offiserenes tjenesteplikt vi fortolket dem. Hovedsaken 
Dentyskeoverkommandonek- overfor den lovlige regjering. var nok å kunne reklamere med 
tet mig å forelegge saken for Jeg kalte sammen alle de offi- at samtlige offiserer hadde skre
Høiesterett. Mitt inntrykk var serer jeg kunne få tak i, og vet under et eller annet. "(I) 
at den ikke ønsket noen slags forklarte dem saken. Offise- Dette er jo ikke helt det 
fortolkningomhvaunderskrif- rene bad om å få en skriftlig samme som Eyvind Grundt 
ten på erklæringen innebar. Og oppfordring fra' mig slik at de nokså bastant hevder. Denne 
samtidig som overkomman- var moralsk dekket både over- korreksjon er ingen forklei
doen avslo dette, foranlediget for sin egen samvittighet og neise for våre offiserer som var 
den at formannen i den norske overfor den 9ffentlige mening, under sterk og ulovlig press fra 

H. T., Fredrikstad ............ kr.200,- H. W., 0.10 .................... kr. 5.000,-

K. B., Stangvik ................ kr.160,- H. P., B.rum ...............•.... kr. 500,-

S. L. Aa., Vang ................ kr.200,- E. H., Mlnd •..................... kr. 400,-

A. O., Spania ................... kr.3OO,- O. H., Neeby.n ................. kr. 200,-

.... --------------------.... fagkomite, advokat Hjort, og et slikt brtev lot jeg hver London under krigen. 
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RETURADRESSE: 
BOKS 32 39 ELISENBERG - 0208 OSLO 

NR.9-1994 

B 
L 
A 
D 

'''li li ill ~ELPEORGANiSÅ~ONEN' HvelD har skylden? 
. FOR KRIGSSKADEDE . AvO.Hedalen 

FRONTKJEMPERE OG FALNES EFTERLATTE 

Postboks 1407 Vika, 0115 Oslo. 
Postgiro 0806 5180708 

"Valdres" er en avis med lange tradisjoner - også når det gjelder sortering av stoff. Vi bringer 
her en artikkel fra september 1949 som forfatteren etter bitter erfaring fant å måtte offentliggjøre 
selv som en slags pamflett. (Se forøvrig side 3 ). Forfatteren, O.Hedalen tilhørte ikke NS, men var 
en hedersmann som "ikke så inderlig vel tålte den urett som ikke rammet ham selv". Hans artikkel 
blir som all sann historie, ikke foreldet. 

H'j-el n oss å h'J-eine' Oslo, sept. 1949 sultes og mishandles, - for alle r r · Da jeg må anta at bla- de tusen selvmord, som uskyl-

Vi d '
det "Valdres" også vil dige mennesker i fortvilelse har 

l trenger et. nekte meg spalteplass til begått fordi de er brennmerket 
nedenstående artikkel, med forræderstemplet og ikke 

Med dette nummer av avisen følger en postgiroblankett som offentliggjør jeg den på øyner utvei til hverken hus el-
vi ber deg om å benytte. denne måte. ler levemåte, - for alle de tuse-

Vi har i årenes løp kunnet dele ut midler til dem som trenger ner nervevrak, som kommer ut 
det mest, men er idag i den situasjon at vi har få midler igjen. Noen vil kanskje ved for- av fengslene eller i håpløs for-
Vi ber derfor deg som leser dette om å gi oss et så godt tilskudd dømmeisen av Nasjonal Sam- tvileise har mistet mot og evne 
som det er mulig for deg. lings medlemmer henvise til le- til å ta fatt på arbeidet igjen, om 

Neppenoenivårgenerasjonherilandethardeltattihardere delsens(Quislings)begåttefeil. arbeid i det hele tatt er å opp
kamper og med større tap enn våre krigs frivillige på østfronten. (Hans synder har jeg ikke drive. Mange må sendes til sinn
De som er blitt invalidisert og helsemessig ødelagt for livet, har kjennskap til ennå.) Men det sykeanstalter . - Hertil kommer 
det vanskelig. Ikke minst fordi de er utelukket fra den offentlige kan da ikke gå an å straffe samt- de hundretusener av deres på-

. omsorg som ellers blir krigsinvalider til del. lige innskrevne medlemmer av rørende, som påføres sorg og 
Med invaliditet følger dessverre også med årene ytterligere et politisk parti for feil, som skam. 

belastninger. Helsetilstanden blir generelt mere nedsatt enn ledelsen mulig har begått. Bigamiloven i friskt minne. 
hos andre og senskader i form av nerveskader er en ytterst Det har vel aldri av noen I annen rekke koinmer de 
alvorlig belastning. norsk regjering og dens parti- økonomiske tap som Nygaards-

Vi er meget takknemlige og glade for den solidaritet og feller i Stortinget blitt begått voldregjeringen og dens parti
omsorg som dette blads lesere alltid har vist. Den støtte som er slike for land og folk skjebne- feller påførte landet. Statsråd 
blitt ytet er av større betydning enn vi til vanlig forestiller oss, svangre og ulykkelige handlin- Hønsvald skriver: 
og takknemligheten er stor. ger som Nygaardsvoldsregje- "De tap tyskerne påførte oss 

Problemet vårt er allikevel, vi må si det rett ut: ringen og dens partifeller har går opp i så høye tall at de 
Vi får gjort så alt, alt for lite fordi våre midler er svært små. gjort seg skyldig i. ligger utenfor vår forestillings-
Vi appellerer derfor til hver enkelt: Vær med oss å hjelpe. Det er nettopp de feil disse krets. For disse beløp kunne vi 
Benytt den medfølgende postgiroblankett. begikk ved å avruste, som var bygge en villa for 20 000 før-

På fi hå d' n' rt f takk' årsak til at forsvarsvennlige krigskroner til hver eneste fa-
or n. 'le elg. 31. oktober 1994 kvinner og menn i 1933 stiftet milie i landet." 

E. Saxlund "Nasjonal Samling" og arbei- I følge en oppstilling jeg så, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• det mot å legge landet forsvars- koster fengselsoppholdet for 

• • løst. fangene 1/2 million kroner pr. 

Byste av Quisling selges 
Velholdt avstøpning 

Høyeste bud over tusen kroner. 

Henv. : Helge Tjernstad. Hvamsmoen, 2150 Arnes. 
Tlf.: 63 90 95 81. 

ETTERLYSNING 
Vi har mottatt et innlegg som vi gjerne vil benytte. Det er 

undertegnet "Frontkjemper". Et pseudonym som vi selv
sagt respekterer. Innsenderens navn og adresse er imid
lertid kommet på avveie, og det må vi ha. I innlegget 
refereres til en samtale med professor Johs. Andenæs og 
det'er datert 1. mars i år. Innsenderen bes henvende seg 
til avisens redaksjon. 

Det var nettopp denne regje- dag. Tapt arbeidsytelse går kan
ring og partifeller som har den skje opp i et lignende beløp. -
hele skyld for at tyskerne ble En avis skriver i dag at lands
lokket inn i landet på grunn av svikoppgjøret koster hittil 2 
manglende forsvar, - for okku- milliarder. Hertil kommer de 
pasjonen, - for alle de lidelser mange milliarder det koster å 
vårt folk ble utsatt for, - tortur, bygge opp igjen landet og dets 
sult og nød, - for alle de liv, som forsvarsberedskap. 
ofredes under kampen for Alle her oppregnede synder 
Nygaardsvoldregjeringens og 'mot folk og fedreland - og langt 
dens partifellers synder mot flere - har Arbeiderpartiets le
fedrelandet, - for alle de tusen dere i regjering og storting be-
gode nordmenn som i tysk fan- gått, men det går da ikke an å 
genskap var utsatt for ubeskri- gjøre partiets mange tusen med
velige lidelser og mange pint i lemmer ansvarlige for hva de
hjel, - for de tusener som også res udugelige ledere har gjort 
her ble pint på det frykteligste seg skyldige i og straffe samt
av tyske og norske sadister - lige i partiet innskrevne med
ofte med døden til følge, - for at lemmer for dette medlemsskap. 
hele Finnmark og Nord-Troms Det ville være en i høyeste grad 
ble brent og 75 000 personer urettferdig handling. 
ble husville og mistet alt, - for Likeså urettferdig og me
all den urett som etter krigen er ningsløst er det å straffe samt-
begåttmotegnelandsmennved lige passive medlemmer av 
å ribbe dem for alt de hadde "Nasjonal Samling" for sine 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie spart sammen, - for langvarige lederes mulige feil. 
Kontortid: Tirsdag og onsdag kl. 11-15. Telefon: 22 56 1034. helsenedbrytende fengsels- Det opplyses nå at bøter og 
Adresse: POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO. straffer i usunne fengsler hvor inndragninger fra landssvik-

.... ____________________ ..... disse uskyldige landsmenn erne er 13 millioner, men det er 

med disse inndragninger som 
med skattene, folket blir tilsva
rende fattigere. - Man kan nem
lig ikke leve av bare å barbere 
hverandre. 

Verst er det med vårt forsvar. 
Til 1919 hadde vi et forsvars
budsjett på 70 mill. og 3 500 
lønnet befal foruten et tallrikt, 
veltrenet og rutinert distrikts
befal. Arbeiderpartiets repre
sentanter foreslo hvert år hel 
avrustning. Ved Venstres hjelp 
fikk de bevilgningene ned til 30 
mill. og det fastlønte befal re
dusert til 1300 og distrikts
befalet helt sløyfet. 

Kommanderende general 
Holtfodt uttalte i tinget 1932 at 
dette var å kaste det norske folk 
blår i øynene og inngi folket 
den illusjon, at Norge var be
skyttet av et militært forsvar. 

Kommanderende general og 
sjef for generalstaben, Bauck, 
sa bl.a at han ikke ved å for
holde seg taus ønsket å bli skyl
dig i et folkebedrag som kan bli 
en katastrofe for landet. 

Katastrofen var dette folke
bedrag fra arbeiderpartirepre
sentantene kom i 1940. 

Før 1905 hadde vi en fag
mann - en av landets dyktigste 
generaler - genera101son til 
som sjef å ordne alt for krig. 
Det gikk bra. 

I 1914 hadde vi den erfarne 
dyktige general Holtfodt som 
sjef til å ordne og lede - likeså i 
1916 da tyskerne hadde tenkt å 
ta oss. Alt gikk etter beregning 
bra. 

I 1940 hadde vi ikke hatt 
noen slik dyktighet til å fome
rede landet for den ventende 
krig. Det gikk verre enn verst. 

Vi som har vært på moen vet 
at ved større troppemanøvre er 
det en general, soQ'l har kom
mandoen og leder det hele. Vi 
har aldri hørt eller sett at man 
tar en rekrutt fra geleddet og 
setter i generalens sted. 

I dag sitter og har lenge sittet 
en rekrutt i forsvarsdeparte
mentets sjefsstol og har den 
øverste ledelse av den norske 
krigsmakt tillands, til sjøs og i 
luften. 

Statsministeren er en gam
. (Forts. side 6) 
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