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Norges eiendonnnelige I Fredelig felttog 
nøytralitet etter femti år 

Av John Sand 

Straks det bryter ut krig, blir 
det ordinære rettsforhold for
andret, både mellom de krig
førende stater og mellom disse 
og de andre suverene stater, de 
nøytrale. Men det betyr på in
gen måte at det inntrer lovløs
het. Folkeretten er etter hvert 
nådd frem til bestemte retts
regler både for de krigførende 
land innbyrdes og i forholdet 
mellom dem og de nøytrale. 
Mellom disse tre parter består 
etfunksjonsforholdsomerfast
lagt ved rettsregler. Her gjelder 
bestemte spilleregler. Brudd på 
spillereglene fra de krig-føren
des side overfor den nøytrale 
kalles nøytralitetskrenkelse. 
Nøytralitetsbrudd er derimot 
ukorrekt spill fra den nøytrale 
stats side. 

I norsk statsråd fredag l. 
september 1939 ble det utfer
diget en kongelig resolusjon 
om «fullkommen nøytralitet». 
Dagen etter ble utenriksminis
ter Koht oppsøkt av den tyske 
sendemann i Oslo, dr. Sahm, 
som på vegne av den tyske 
regjering ga en skriftlig forsik
ring om «å respektere det nor
ske statsterritorium», men på 
samme tid ga varsel om at 

«når riksregjeringen avgir 
denne forsikring, venter den 
naturligvis på sin side at 
Norge vil iaktta en uangri
pelig nøytralitet overfor 
Tyskland og ikke tåle at 
noen tredje makt gjør brudd 
på Norges nøytralitet.» 
Koht forsikret den tyske sen-

demann om «at sjølsagt ville vi 
hal de nøytraliteten vår plent 
på same måten i tilhøvet til 
Tyskland som imot andre 
land». Men i «Norsk utanriks
politikk» s. 19-20 skriver Koht: 

«Eg kan no godt seia som 
det var - eg meinte at vi 
ikkje skulle ta nøytralitets
krenkingane eins frå båe 
partane ... » 
Hvor stor vekt Tyskland la i 

spørsmålet om de nordiske 
lands nøytralitet fremgår av 
det faktum at tyskerne sendte 
en tidligere minister i Køben
havn, friherre Ulrich von Has
sel, for samtaler med de nor
diske lands statsministre. Til 
Oslo kom von Hassel mandag 
den3. september. Sammen med 
den tyske minister, dr. Sahm, 
hadde han drøftelser med Koht 
og Nygaardsvold. Koht beret
ter at han og Nygaardsvold var 
«noko kalde», mens de tyske 
diplomater «bar i alt laget sitt 

merke av høg daning». Fra 
samtalene referer Koht at von 
Hassel ikke kom med noe uti

NORDMENN I ØSTERLED 
dig press, men han gjorde det -----------
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handel bli kontrollert av noen FraGudbrandsdølenLilIeham
krigførende part, så måtte mer Tilskuer 14/1 0-95 
Tyskland regne det som brudd 
på nøytraliteten. Etter 50 år har to dødsjien-

Noen erklæri~g tilsvarende der fra østfronten gitt hveran
den tyske kom Ikke ~ra Eng- dre hånden. Olaf T. Lindvig 
land. Etter norsk pumng kom fraFåvangogAnatolijRosjkov 
endelig den britiske minist~r møttes ved skyttergravene 
den 22. september med en bn- utenfor St Petersburg. For 50 
tisk erklæring om nøytralite- . 
ten. Koht gir nærmere opplys
ninger: «Dormer kom til meg 
med fråsegn om at Storbritan
nia på sin kant ville respektere 
den norske nøytraliteten 

. .. Men denne fråsegna 
hadde det merkelege tilleg
get at respekten gjaldt berre 
så lenge den andre parten, 
Tvskland, heldt sin lovnad 
om respekt. Med andre ord; . 

år siden var Lindvig kompani
sjef i Den norske legion. 
Rosjkov var underoffiser i Den 
røde arme. 

Lindvig og en gruppe andre 
tidligere krigsfrivillige på øst
fronten varnyligpå vennskaps
besøk i St. Petersburg. De al
drende menn traff mange av 
fiendene fra den gang. Nå var 
det tid for forsoning. 

den britiske regjeringa ville 
ikkje - såleis som den tyske 
sa at ho ville - fyrst sjå etter 
koss den krenkte parten, 
Noreg, tok nøytralitets
krenkinga, men ville halde 
seg rett til å koma med ny 
krenking frå si side. Det var 
ei fonnulering som ikkje 

Forsoningsmøte 50 år etler. Anatolij Rosjkov (til venstre) fra Den 
røde arme og Olaf T. Lindvig fra Den norske legion gir hverandre 
hånden. Møøtestedet er ved de hvitmalte steinene i Urizk, som for
teller hvor fronten gikk gjennom landsbyen. Foto: Hans Hvide Bang. 

(Forts. side 6) 
Hedret kamerater teraner fra Den røde anne. 

';Nordmenns holdning» 

Journalist Egil Ulateig fra Le
sja var med frontkjemperne til 
de gamle krigsområdene og for
teller om møtet mellom de tid
ligere fiendene i en stor repor
tasje i ukebladet «Vi Menn». 

30 norske frontkjempere 
vendte tilbake til kampområ
dene ved St-Petersburg. De 
ville hedre sine falne kamera
ter og søke forsoning med ve-

I alt var 40 nordmenn med 
på turen, 15 av dem kvinner. 
Flere av dem hadde mistet sine 
menn i kampene ved Lenin
grad. 

- Det ble et strålende møte 
med russerne, sier Lindvig til 
GL T. Det ble absolutt et møte 
i forsoningens tegn. Lindvig 
hadde med sin kone og yngste 
sønn. Fru Lindvig har forøvrig 
tilknytning til St. Petersburg 
gjennom sine tyske foreldre 
som levet og virket der fra 1870 
til 1920 da revolusjonen gjorde 
forholdene umulig. Hennes far 
arbeidet ved det norske konsu
latet ved siden av utstrakt 
næringsvirksomhet. 

Biskop Berggrav's radiotale 16. april 1940 
Gjengitt bl.a. i Aftenposten 17/4-40. 

Under en reise som jeg i går 
gjorde oppover i landet for å se 
til sivilbefolkningen og bistå 
med oppklaring av unødige 
misforståelser, slo det meg at 
enkelte ikke er klar over noen 
vesentlige ting. De tror at det å 
skyte på en soldat er fri sak for 
alle og enhver,ja kanskje noen 
mener at det er plikt. De vet 
ikke at det i krig er meget 
bestemte regler og avtaler, og 
at bare krigere kan føre krig. 
Sivilbefolkningen må avholde 
seg fra en hver innblanding. 
Hvis noen fra sitt vindu ser en 
tropp marsjere forbi og så løs
ner skudd mot dem, så har han 
ikke bare brutt krigens lov, men 
har utfordret til den verste 

gjengeldeise mot uskyldige 
som tenkes kan. Et slikt skudd 
har i krigene ofte kostet hun
drer uskyldige mennesker li
vet. Sivile som voldelig blan
der seg inn i krigen ved sabota
sje eller på annen måte, gjør 
den største forbrytelse mot sine 
egne landsmenn. La oss vise 
disiplin! 

Det andre jeg så på min tur, 
var at sivile folk i redsel prøvde 
å gjemme seg bort. Selvsagt 
skal sivile i krigssonen ikke 
utsette seg for fare, men søke 
beskyttelse. Men der hvor ope
rasjonene er over eller der hvor 
alt går fredelig for seg, skal de 
sivile oppføre seg normalt. Er 
vi okkupert, så tar vi konse-

kvensene. Vi er og blir nord
menn, ingen får oss fra det. 
Men nettopp fordi vi er nord
menn, er vi mennesker med 
disiplin og med verdig hold
ning. Ingen smisking eller 
kryping. Heller ingen dum 
kjekking. «Bad losers» har vi 
ikke bruk for å være. Sivile 
menn som prøver å gjemme 
seg bort, vekker straks mis
tanke. De utsetter seg derved 
for å bli tatt til fange. V ær åpne 
og ærlige. Vær faste både i 
samvittigheten og i deres opp
treden i de besatte deler av 
landet! 

La meg nevne et lite eksem
pel fra i går. I et hus oppe i 

(Forts. side 6) 

Sigmund Knutsen ved bekrans
ningen av minnesmerket over rus
siske falne i Urizk. 

Omfavnet hverandre 
- Krigen var over da Lindvig 

og Rosjkov møttes, skriver Ula
teig i reportasjen. - De omfav
net hverandre. Det var tid for 
forsoning. 

Etter krigen ble Rosjkov he
dret som helt for sin innsats. 
Lindvig ble dømt for lands
svik. 

- Vi var soldater, sier de 
(Forts. side 6) 
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SIDE 2 FOLK og LAND 

Diskriminering av nordmenn 
Vi «gammelnazister» er avskåret fra å uttale oss om innvandringspolitikk hvis vi ikke 
aksepterer uavkortet det system som nå følges. Vi blir uten reservasjonerforeholdt vår fortid 
og pådyttet det som man mener derved følger. Vi har derfor ved flere anledninger gått utenfor 
våre rekker for at vi også i Folk og Land skal kunne balansere det offisielle syn - som også blir 
tillagt det norske folk. Dette er fra et innlegg i «Fremskritt» 28.01.-95, og er fortsatt like 
aktuelt. Vi anbefaler forøvrig Michael Blilmleins Kronikk i Aftenposten 22. november 1995 om 
samme tema. 

Det er kanskje utradisjonelt 
at jeg, som selv er utlending, 
tar opp temaet innvandrings
politikk. Jeg mener likevel nå 
at det er på tide at vi begynner 
å se realitetene i øynene. 

I løpet av de siste 10 årene 
har det kommet tusenvis av 
utlendinger til Norge. De fleste 
har fått oppholdstillatelse, noen 
med asylstatus og en meget 
stor prosent på humanitært 
grunnlag. 

Noen har en bakgrunn med 
høy utdannelse og god øko
nomi i sitt hjemland, men de 
fleste har en lav utdannelse. 
Noen kan bare skrive sitt eget 
navn, og må regnes som anal
fabeter. Mange av dem har in
gen politisk bakgrunn, men det 
er mange som dessverre har en 
kriminell bakgrunn. 

Dette er personer som ikke 
tilfredsstiller kravene til asyl, 
men allikevel får de oppholds
tillatelse og alle sosiale rettig
heter. 

Da må vi spørre oss: Hvem 
er de egentlig, som har kom
met til vårt land med drama
tiske historier bygget på egen 
fantasi, og som i dag lever i 
Norge med bedre levestandard 
enn nordmenn? 

AvGuillermo Ariel Rodriguez 

Mitt svar er følgende: Det er 
personer som ikke har respekt 
for norsk historie, norsk kultur 
og norske tradisjoner. Det er 
personer som aldri har jobbet 
her i landet og som har levd 
hele tiden på sosialen. Noen av 
dem jobber svart samtidig som 
de får sosialstøtte. 

Jeg ønsker å fokusere spesi
elt på den nye gruppen av ut
lendinger som har kommet 
ulovlig til Norge den senere 
tid. 

Mellom 5000 og 8000 per
soner lever nå ulovlig i Norge, 
og mange har klart å få sosial
støtte. De andre lever av krimi
nell virksomhet. 

For de fleste går det som en 
lek å drive denne kriminelle 
virksomheten fordi de vet at 
det norske politiet på mange 
områder ikke er profesjonelt 
nok, at politiet mangler ressur
ser samt at politiet i Norge er 
veldig «snilt» i forhold til po
litiet i de land i den tredje 
verden som de selv kommer 
fra. Her i Norge benyttes ikke 
tortur av fanger, og norske 
fengsler byr på luksus i forhold 
til fengslene i de landene hvor 

Betimelig spørsmål 
DET RØDE FLAGGET 
Av Ole Seierstad 

Jeg leste i 0stlandsposten 
fra 27.09.-95 at det røde flag
get vaiet på Larvik torv den 9. 
september. 

årsaken til at læregutten blir 
tittulert som verdenshistoriens 
største dævel, mens lære
mesterne nærmest er å betrakte 
som nødvendige dødshjelpere 
til fordel den såkalte «kollek
tive solidaritet»? 

Hva kan det komme av at 
fortsatt er det her i Norge titu
sener som løper med dette rode 
flagget fra knokkelhaug til 
knokkelhaug på veg til «isme»
himmelen deres, mens de brune 
(som jo er læreguttens «disi
pler») er på veg til sitt «isme»
helvete. 

de ulovlige innvandrerne kom
mer fra. 

Det er imidlertid klart at de 
nye samfunnsproblemene ikke 
er født alene, vi må også 
«takke» Arbeiderpartiets dob
beltmoral. Teoretisk sett er 
nordmenn prioritert først, men 
i praktisk virkelighet er det en 
reell diskriminering av norske 
innbyggere. 

Jeg mener at det er på tide å 
stoppe den farlige og diskrimi
nerende utvikling mot nord
menn og det norske samfunn 
fra Arbeiderpartiet og den so
sialistiske regjering. Derfor er 
det for meg en stor glede at det 
finnes et parti som FrP, med en 
meget fornuftig innvandings
politikk der det sies at: 

«Vi må kreve at de som får 
opphold må ha en gjensidig 
kontakt med de norske myn
digheter. Da kan ingen uten
landske statsborgere i ettertid 
komme og si at de ikke visste. 

Vi kan ikke tillate at uten
landske statsborgere som har 
sonet fengselsstraff, får opp
holde seg videre i landet, de 
må utvises straks etter endt 
sonIng. 

Vi kan ikke tillate at de som 
ikke har norsk statsborgerskap, 
får stemmerett ved kommunale 
valg. Samtidig må vi kreve at 
de som søker norsk statsbor
gerskap, må klare seg selv øko
nomisk og kunne beherske det 
norske språk både skriftlig og 
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Flaut og smålig 
Av Per Brynildsbakken 

I Aftenposten 3. april kan 
vi lese: «Krigsveteraner får 
75 kroner å feire for». Det 
dreier seg om en koloni på 
230 norske krigsveteraner i 
Spania, som hadde gledet seg 
til å feire 50-årsjubileet for 
frigjøringen av Norge, men 
som blir avspist med 75 kro
ner pr. person fra norske 
utenriksdepartement for å 
markere dette. 

NR.10 - 1995 

«HJEM» 
TIL STALIN 

Av Einar Diesen 

I 1985 kom Egil Ulateig ut med boken «Hjem til Stalin». Det 
er 10 år siden, og boken bør absolutt ikke glemmes. Kommu
nistene er på full fart inn i styre og stell i østeuropa og holder 
fortsatt jerngrep i store deler av Asia og også det afrikanske 
kontinent. Våre hjemlige trendskaper lukker øynene. Hvis 
fenomenet behandles, kalles det nasjonalisme eller de brunes 
fremmarsj, og våre 100 «nynazister» fremstilles som den store 
fare. Avdøde redaktør Einar Diesen forfattet nedenstående 
anmeldelse da boken utkom. Den viser hva vi kan <<forvente». 

Ja, vi har vel alle visst det, Forfatteren stikker ikke un-
mer eller mindre - de siste 39 der stol at problemet i virkelig
årene ihvertfall. Eller vi har heten var uløselig. Det eneste 
kjent en som har truffet en som norske myndigheter kunne 
hadde møtt en russisk krigs- gjøre var i virkeligheten det 
fange og skrev til ham da han somUlateigfortelleratennorsk 
var reist hjem og på den måten leirsjef sa til en gruppe rus
fikk rede på at han var drept. siske fanger: - Imorgen kom
Eller noe i den retning. Men mer det en russisk utsending 
kanskje har vi skjøvet det litt for å plukke ut de som straks 
til side også. Det er liksom skal reise. Var jeg dere, ville 
ikke «mitt bord». jeg rømme! 

Men dette har ikke vært nok - En av dem ble så redd at 
for Egil Ulateig - journalist, han gikk inn i brakka og hengte 
forfatter, forsker og - la oss si seg, de andre rømte om natten. 
det like ut; glødende huma- Og på den måten var det nok 
ni st. Han har villet at det nor- endel som kom seg unna og 
ske folk skulle få vite sannhe- som ved å holde seg skjult eller 
ten helt ut, og det har han i dekning hos velvillige nord
sørget for i en bok som kom ut menn inntil Stalins represen
akkurat som vi aller mest hyg- tanter var reist hjem igjen, 
get oss med å glede oss over det kunne bli boende i Norge. Men 
som hendte for 40 år siden. hvordan skulle det norske sam-

Har man lest denne boken er funn ha klart å absorbere 83 
man såvisst ikke i tvil om hva 000 fremmede? Var de russere 
som hendte med de russiske alle sammen? Hva var egentlig 
krigsfangene som befant seg i russere? Fangene var europe
Norge da tyskerne kapitulerte. ere, asiater - fra mange for
De ble sendt «hjem til Stalin» skjellige land, mer eller min
- det heter boken - og det kostet dre underkuet av Stalin. To 
svært mange av dem livet fanger viste seg å være tibetan
straks, andre litt etter litt og skesauegjeteresomvedenmis
alle sammen etter utrolige li- forståelse en gang var kommet 
deIser. utenfor sine egne grenser, var 

Der var 83 000 russiske blitt tatt og til slutt forsynt med 
krigsfanger i Norge da krigen geværer og innrullert som sol
sluttet. De fleste av dem visste dater - selv om de ikke skjønte 
godt hva Stalin hadde sagt: noe annet sprog enn tibetansk. 
«Den som lar seg ta til fange Allikevel var jo i virkelighe
svikter sitt land.» Og straffen ten Stalins kommunisme den 
for det var Sibir eller døden på bøyg som alt mulig strandet 
andre måter. Derfor var det på. Ulateig synes å mene at 
ikke så mange av dem som norske regjeringsmyndigheter 
gjeme ville «hjem til Stalin». i London på et meget tidlig 
Men det ble en oppgave for den tidspunkt var klar over hvilket 
engelske øverstkommande- problem man sto overfor, slik 
rende i Norge, general Thorne, at de i tide måtte ha kunnet 
for de norske myndigheter og foreta - ja, hva da? Et eller 
for utsendinger fra Stalin å annet, muligens. Blant annet 
sørge for at de ble sendt til mener han at spørsmålet ble 
Sovjet-Unionen. Og det ble diskutert innenfor general 
gjort. (Forts. side 7) 

I 0stlandsposten for 19. sep
tember d.å. uttaler en av Ar
beiderpartiets store kjemper at 
«den rode pesten drepte som 
svartedauen», og han nevnte 
20-30 millioner (x 4 er sikkert 
mer riktig). Og nå vil jeg ta 
sjansen på å komme med et 
dumt spørsmål, selv om jeg 
avslører at jeg er litt tung i 
oppfatningen. Hva er det for 
noe som er slik stas ved dette 
røde flagget, somjo er symbo
let på den «ismen» som så seg 
nødsaget til å ta livet av alle 
disse menneskene i dette år
hundre. 

Hva kan det komme av at 
relasjonene helt blir satt tilside 
når det gjelder effektivitet og 
håndverkmessig dyktighet? 
Og hva kan det komme av at 
alle disse nyutklekte Marx-til
bedere nå i dag er blitt så store 
globale «humanister»? Unn
skyld alle de dumme spørsmå
lene. Men dere har sikkert for
stått at jeg er litt naiv av meg -
og nysgjerrig! 

Hvilken enestående gav
mildhet fra et departement, ----------------------

som tidligere har skrytt av DEN SORTE KOFFERT 

I det samme intervjuet sier 
Håkon Lie at «Hitler var bare 
en læregutt j. forhold til Lenin, 
Stalin og Mao», og da må jeg 
få lov til å spørre: «Hva er 

sin «brannkorpsgruppe», 
med statssekretær Egeland i 
spissen, når det gjelder øko
nomisk støtte til alle mulige 
og umulige konfliktområder 
ute i den store verden! 

Aftenposten 9/4-95. 

«Glem ikke at det er en sort koffert i Russland, og at det 
er nok å trykke på en knapp i denne kofferten for å sprenge 
planeten. Dersom menneskeheten ikke helbreder Russ
land, vil noen snart trykke på knappen». 

T!>jetsjenias president Dudajev. 
(I flg. Aftenposten 18/5-95) 
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FOLK og LAND 

Tid for feiring 
og forsoning 

På ny er det mai, denne vakreste av måne~ene, som sym
bolsk nok følger etter april, slik fred følger krIg og sol følger 
regn. Aldri er nordmenn stoltere, gladere og mer fYlt av 

SIDE 3 

DOMMER-

forventning enn nettopp i mai, når. bjerken W'ønnes, ~eldene Av Skallegrim 
blir lyse og været varmt. Akkurat I ar er r:z~/, ~en .s/gf!nne og . 

DOMMER 
IKKE 

milde, mer vidunderlig enn noen gang. FrzgjørmgsJublleet har Under ~ngen var.mange e~-
hensatt de jleste av oss i begeistringens beru~else og skapt en betsmennmvolvertldoms~vsl
sitrende spenning som skal utløses nettopp pa den dagen som gelser etter lover som av hJem
nå er kommet mandag 8. mai. mefronten ble ansett som 

Vi skal bruke dagen til å være glade og ti~ å!eir:e. Til åjuble unasjonale. En av ~is~e lovene 
• • hemningsløst, til å heise faner ogjlagg. Og tIl a mmnes defalne varloven omArbeld~tJene~ten. Julen og de gode tradisjoner og hedre våre krigshelter medydmy'khet, res pek! ogfremfor alt ~n tar oi odenne artIkkel lkk~ 

. .. . takknemmlighet for at de ga oss var fred. 0[5 var frIhet. o . SIkte pa. a behandle loven, e 
Det er en god tradisjon at ~I sk~1 være s~llIe mot Men på denne seierens dag må vi samtIdIg vokte oss sa Ikke heller VII en debattere loven 
hverandre i jula. Det er en sklk~ VI selvsag.t Ikke skal selvgodheten og heltedyrkelsen får ta fullstendig overhånd. ~i som sådan. Den 15.11.-43 avsa 
tale hånsk om, selv om kanskje perspektl~et for ~e må også gjøre plass i sinnet til en smule ettertanke; tzl lagmann Johannes Norem en 
gode gjerninger kunne utvides noe. I en artikkelsene forsoning og tilgivelse. dom mot gymnasieelev Eva 
i Dagblade~ i desemb.::r -94 berette.s de~ o~ et tySker: Ikke alle opplever frihetsdagen som noen god dag. For dem Hilbert for a~ h~ hadde unn 
barn som I fle~e år flk~ komme In~ t!1 sine foster vekker jubileet minner de helst ville vært foruten. Fr~ds: dratt seg ar?eldstJeneste. Dom 
foreldre og spise hver Julekveld. Riktignok etter at oppgjøret viste dessverre at det nok ikke er nordmenns VIS a men lød pa 60 dagers fengse 
gårdens folk var ferdige, m~n allikevel ... ! Ellers strekke ut hånden, å vende det andre kinnet til. Nå ved med en prøvetid på to år 
bo~de han i uthuset og spiste med hundene. Ja, femtiårsjubileet må det være på tide å sette ~luttstrek for a?l Tiltalebeslutning var tatt ut av 
Snillhet er så mar'!gt. . . . den fordømmelse og trakassering alle de er blztt utsatt for hVIs statsadvokat Bernt Vedeler. 

Den lille kunne Intet gjøre !ra eller til. ~an var pns- eneste forbrytelse det var at de valgte feil side. Oslo byrett dømte den 5.1.1. 
g!tt mennesker som hadde Sin e~en spesielle opp~a~- Nå, femti år etter, er det ikke vanskelig å slutte seg tfl ~e 46 en mann ~il tvangsarbeide 
mng av godt og vondt. Det skal Ikke. meget fantasI til mange som har beskrevet oppgjøret som en skamplett pa var og tap av rettIgheter. Mannen 
for å forstå de problemer en forsoningsprosess står ellers stolte historie, uverdig en fri nasjon der storsmn og hadde vært medlem av NS og 
overfor i et slikt tilfelle .. Den ene part uten ~kyld, den toleranse er dyder som settes høyt _ i hvert fall i festtalene. utført noe arbeide for tyskerne 
annen uten menneskelighet. Noen forSOning er da Vekk var respekten for meningsfrihet og ytringsfrihet. Ondska- l tillegg hadde han vært ansatt 
heller ikke k~mmet i stand.. . pen fikk makten over gode nordmenn, offeret ble sel~ bø~del. ved Oslo Arbeidskont<?r i seks 

Når det gjelder generasjonen foran denne lille, Det kan ikke gjøres ugjort, det som er gjort. Men VI kan I det måneder og hatt befatmng ~ed 
«NS-barna» og tyskerbarna's foreldre og de~es mot- minste strekke ut hånden til alle dem som har lidd; til alle dem Arbeidstjenesten. Etter krIgen 
parter, så har behov oQ øns~~r C?m forså°nlng væ.rt som ble dømt og fordømt og ikke minst til deres barn, som ble det ikke reist rettssak mot 
tema ved mange a':1lednlnger .1 J.ublleums ret. En Sll~ umulig kan klandres for foreldrenes valg. dommer N orem fordi han 
prosess har etter klrker'!s tra~ls)on et bestemt f~rløp. Fra: «Asker og Bærums Budstikke» hadde avsagt dom ettero en lov 
Synd, erkjennelse, sOning, tilgivelse og forSOning. 8. mai 1995. hjemmefronten ansa som 

Problemene tårner seg opp allerede ved første unasjonal. Heller ikke ble Ved-

punkt. Hvilken synd er .utgangspu~ktet? De fleste HVlos Vlodkun QUlosllOng lOMre hadde "repet IOnnao eler dømt for å ha reist tiltale. som er rammet av «oppgJøret», kan Ikke se at de har U 5 G Men NS-mannen i Oslo fikk 
deltatt i noe syndefall. De kan i.kke innse at. de «burde dom fordi han blant annet 
ha visst» at det de foretok seg I beste henSikt for land jur. Gustav Smedal i sin bok: hadde arbeidet med Arbeids-
og folk, var straffbart. Det er da også en etisk og Av L.P. Skard Det blir fremtids sak å gjøre tjenesten. 
juridisk absurditet. Det er jo en kjensgjerning fordums urett god igjen! Hans Ser en på dette isolerte til-

Synden er dermed borte C!g .syndserkjennelsen at den norske regjering ikke kloke ord kan få den samme fellet må en stusse. En statsad-
med den. Soningen ble følgelig Ingen botsgang C!g forsvarte vår nøytralitet. tyngde idag! vokat reiser tiltale og en dom-
intet grunnlag for tilgivelse for de~ som setter en slik I kappløpet om Norge, var . mer dømmer etter en lov som 
mental overgivelse som forutsetning. regjeringen fortsatt unøytral. Redaktørens anmerJa:mg: ansees som unasjonale og går 

Etter at forskning og fakta har revet grunnen vekk Det gjaldt jo å komme på den L.P. Skards utfordnn~o:,en- fri. En NS-mann dømmes for å 
under «burdehavisstsyndromet» og derfor av mange rette side. for er det all gnmn tll a ta ha fulgt opp en lov han anså 
er erstattet med et «det gikk an å se det annerledes», Tyskland vant kappløpet. alvorlig. Det forhold. som ~an som lovlig vedtatt. Denne NS
så er det holdningsskapende krefter sC?m føler behov Som okkupant kunne derfor t~ opp er nok omtalt l ~or~kJel- mannen visste sikkert ikke at 
for øket tilsløring øket bruk av invektlver og usann- Tyskland pålegge oss å under- hge sammenhenger tidhgere hjemmefronten anså loven som 
heter. Levevilkåre'r'!e for siste fase i «fred~prosessen», holde sine tropper i ~orge. Og både i Folk og Land og andre unasjonal _ han fikk aldri tak i 
forsoningen, er blitt særdeles kum~erllge. . Tyskland kunne palegge oss s~eder, men en samlet v~de- en illegal avis. Dommeren og 

Skal vi da ikke ha noen forso~n,!g? Er d~ Ikke krav vi ikke kunne forsvart oss nn~~omomfa!1erøko~oml.sk~, statsadvokaten som ikke var 
verdifull? Er det konklusjonen? - Til Jul skal VI være mot. P?htls~e og .lkke mm~t Jun- NS hadde sikkert tilgang på 
snille. Vi skal gløtte på den døren alle parter har Hvis Folk og Land kunne få dIske SIder, vIll.e uten !vIl være illegale aviser og måtte derfor 
nøkkel til. Vi skal tilgi uten «de andres» uttalte :;~nds- klarlagt Norges stilling uten av stor beo/dnmg. VI ber om forstå at de handlet mot de 
erkjennelse. Vi har ikke bruk for d~n. Vår samvlttl~h.::t Vidkun Quislings innsa~s, kan lesernes hjelp med synspunk- norske lover Nygaardsvoldre
trenger verken andres syndserkJe~nels.e eller tllg~- det få en enorm betydnmg! ter, kommentarer og ev. utred- gjeringen og hjemmefronten 
velse. Vi er - ikke minst i denne søt~ Juletl~ - beredt til I Grønlandssaken skrev dr. ning. kjempet for. Hvorfor ble ikke 
å ta imot ethvert håndslag som.er gitt oss I respekt og Norem og Vedeler dømt etter 
som uttrykk for at gamle, missbrukte ste~pler er H OR MYE HUSKER DU? krigen? Ingen må hevde at ikke 
døde og maktesløse. Vår mot~~lse er å ~rkJen~e at V . både Norem og Vedeler hadde 
heller ikke vi er feilfrie, og at VI Ikke har til hen~lkt å Det har en tid vært arbeidet med å kartlegge NS- funnet juridiske formuleringer 
engasjere fra det tallrike korps av erstatnmgs kontorer og institusjoner under okkupasjonen. Når det som kunne ha forhindret dom-
advokater. gjelder partiets og særorganisasjonenes kontorer rundt men mot Eva Hilbert hvis de 

---"ULE~. 1 ~95 =" 
Redaksjonen og ekspediSjonen I FOLK OG LAND og 

styret og kontormedarbeiderne i INO ønsker abonnen
ter og alle andre lesere, medlemmer og trofaste støtte
spillere over hele landet og de mange bosatte utenlands 

en riktig GOD ~UL I 
,'-------------

omkring, er kildene ganske greie, men vi mangler endel ville. NS-mannen ved Oslo 
opplysninger om skoler, leirer (deriblant onnehjelpslei- Arbeidskontor hadde ingen 
rer), kontrollstasjoner for mor og barn, NSK's matstell- muligheter til å trekke seg fra 
stasJ'oner og hjelpesystuer. Hvis du husker hvor noen- det arbeidet han ble pålagt. 

Både Norem og Vedeler ble slike var plassert, så skriv vennligst til forfremmet etter krigen. Deres 

/NO handlinger ble ikke ansett som 
Postboks 3239 Elisenberg bistand til fienden! Utrolig, 
0208 OSLO Merket: "EJR" men sant. 
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SIDE 4 FOLK og LAND 

Om • • onentermgssans 
Aspheim og Reiermark med feil kart 

Av Frederik Skaubo kan hevdes uten annet belegg moralsk og intelektuelt ved å 
en egen synsing. fremstille ham som en nullitet 

Lars Reiermark synser og Jeg mener ikke å diskredi- som ingen ting forstod på 
mener i Aftenposten 11/11. tere Reiermark når jeg hevder grunnlag at han ikke handlet 
Han har lest Odd Aspheims at han synes merkelig fjern fra til sitt eget beste. Det er ikke 
kronikk 31/10 i samme avis og den tanke at det ikke skal ligge redelig å tillegge Quisling den 
fått vann på mølla. Reiermark vinningsmotiv i alt man fore- ansvarsfraskrivelse som regel
Iegger for dagen en i beste fall tar seg, at eget tap og egen død messig kommer til syne blant 
umoden oppfatning av Quis- kan v~re lagt l potten .med så mange offentlige og private 
ling og de aller fleste NS-folks velbera~d ~u. Hove<;lhenslkten samfunnstopper. Den naivitet 
hensikt med engasjementet m~d QUIslIngs arbe~de var al- somReiermarktilskriverQuis
under okkupasjonen. Det har dn egen makt ute.n l den f?1'ad ling kan gjelde hans tro på det 
vært filosofert og påstått svært det var. nødvendIg for gjen- norsk folk, men i forholdet til 
meget i den forbindelse i 50 år nomfønngen av det overord- Tyskland var det de ofte smer
uten at de som skal ha ment, nede mål: Å lede Norge og det tefulle realiteter han så i øy
forsøkt, handlet, ikke handlet, norske. folk gjennom oog ut av nene og forholdt seg til. Det 
intrigert og ikke minst forrådt, den krI~en som forela. Det er var det norske folks sikkerhet 
har hatt reell mulighet til å vanskelIg å se at noen av de og fremtid som telte. Det var 
delta i spekulasjonene. Som ledende politikerne i 1940. h~d- ingen enkel kunst å manøvrere 
part i saken burde de hatt til- de evner og moralsk mottIl a ta i det minefelt som 430 000 
gang både i media og under- på seg slike byrder. En rekke (Reiermarks tall) velutstyrte 
visning. n?rdmenn u~enom NS ?le ser- tyske soldater med en dyktig 

Utestengningen har medført vIle støttespIll~re uten a kunne stab ambisiøse generaler ut
at Reiermark og enhver annen hevde norske mte~esser over- gjorde. 
som har og har hatt meninger for d~ tyske myndlgh~t~r. . Avvist i Aftenposten fordi 
i samme retning, har hatt fritt Re!ermarkforsø~er.lslttI?U- "vi måtte jo regne med nye 
slag og lett spill. Hva som helst legg a redusere QUIslIng bade motforestillinger». (I?) 

~~@1li1 ~ h ællli1cd1m 
Fra Aftenposten 22. desember 1989 har vi hentet frem en artikkel av Svein Blindheim hvor han 
går i rette med Erling Storrustens kritikk av «Vi dro mot nord», Sven T. Arnebergs bok om det 
tyske feldttoget nordover fra Oslo i 1940. Blindheims innlegg nådde leserne i verste julestria 
den gang, men noe julelitteratur var det jo ikke. Det er imidlertid lærerik lesning og kan meget 
vel nytes sammen medjulegodtene. 

rerlISkap 
Truskap var det fYrste bod 
for den fYrste mann og kvinne, 
og med evig atterljod 

NR. 10 -1995 

lyder same krav der inne, 
Under alt som verdfullt emnest, 
truskap som det fYrste nemnest. 

Ofte øydest møy og mann 
av ein svik, og ofte vart det 
berga både liv og land 
av ei! einsleg, trufast hjarte. 
Stend de gjerning truskaps-prøva, 
då hev du ein stordåd øva. 

Som ein nyglødd truskapseid 
skal ditt hjarta alltid banke, 
og ei! like avgjort nei 
mot kvar svikefulle tanke. 
Truskap er den sigersrune 
som skal vinne livsens krune. 

Kåre Bjørgen 
Av lektor Svein Blindheim 1940, me~ det re.s~ltat at folk anser jeg det ikke bare frukt- _____________________ _ 

flest lever l forestIllInger om at bart for sann historie at vi kan 
Erling Storrusten har den vilNorge, «med de dårlig ut- sammenligne med tyskernes det bare medansvarlige, høye delte lagringen av våpen og de 

merkeligste begrunnelsen når dannede, mangelfullt utrustede versjon av hva som hendte, det offiserer som har berettet om samme våpens kritiske deler 
han hevder (Aftenposten 13/ og delvis tilfeldig sammensatte er nødvendig/obligatorisk. I felttoget (hva krigshandlingene (tennstempel m. v.), eller om 
12 -89 at forfatterne av «Vi dro avdelinger ... (tok) opp den den grad jeg kan kontrollere angår, har sivile historikere (4) at en tafatt regjering først 
mot nord» medvirker/bidrar ulike kamp mot en militær- fremstillingen, nemlig av «sla- gjentatt hva de militære fag- ga ordre til kamp da saken i 
til «feilaktig historiefremstil- makt ... som var den best get» ved Fossum bro og l.Di- folkene har skrevet først). realiteten var avgjort. Vi som 
ling». utstyrte og trente i verden.» visjons flukt til Sverige, er «Vi kjempet ved Fossum bro, vis-

Den angivelige feilmedvirk - Likevel holdt vi ut lenger enn dro mot nord» nøktemlkorrekt Ikke-historiker ste ikke om kongeriket var i 
ningen begrunnes med at for- selveste Frankrike, unnlot so- (mer så enn beretningen fra Det begynte med at en gene- kamp eller ikke da vi skjøt på 
fatterne gjengir «tyske kilder gar å kapitulere. Den reneste Forsvarets krigshistoriske av- ralstabsoffiser, men ikke-his- tyskerne på vestsiden av 
uten aktiv journalistikk for å kosekroken, og helt uhistorisk. deling, forfattet av brigade- toriker, skrev fremstillingen av Glomma. Vi skulle hindre at 
sikre en mer objektiv fremstil- Når Storrusten fortsetter sjefen mot feil fiende i 0st- felttoget for Den store under- de kom over elven, det er så. 
ling». med at «forfatterne rar gjeme Finnmark, en offiser, men ikke søkelseskommisjonenav 1945. Men det skulle løses ved bro

For mye aktiv journalistikk 
Jeg vil snu Storrustens på

stand på hodet og hevde at vi i 
50 år har levd med for mye 
aktiv journalistikk i historie
fremstillingen av felttoget i 

skrive og uttale hva de vil tak- historiker). Den fremstillingen Fremstillingen mener ikke noe sprengningen, som var totalt 
ket være at tyskerne tapte kri- lever opp til Storrustens ideal som helst om (1) den egentlige mislykket, hvorpå vi trakk på 
gen», skjønner jeg ikke hva om aktiv journalistikk. årsaken til det tyske overfallet avtrekkerne, og utløste en ka-
han mener. Trolig er det 1945 (ikke-nøytralitet m.v. før 9. kofoni av lyd. 
han sikter til, men jeg innser Romantisert april). Ikke med ett ord nevner 

, 
ikke logikken. I 50 år har Norges krig vært han at generalstabenloverkom-

I motsetning til Storrusten romantisert og «blankpussa» mandoen lot seg betjene aven 
til det ukjennelige for den som britisk Secret Service-radiosta-

Det originale hjørnet 
Forhastet håp fra folkedypet 

Den reisende gaveministera 
hu reiser vel rundt til vi mister'a 
og har vi litt flaks 
så kan det skje straks 
hvis NATOpresidiet frister 'a. 

"""'\ opplevde tafattheten, rotet, ja, sjon, som hadde sendt i kode 
kaoset. Misforståtte patrioter, hele vinteren til Puckish i Lon
ignoranter, englandselskere og don. Jeg finner ikke noe om (2) 
tysklandshatere har nettopp «dobbeltbokholderiet» i mo
gjennom «aktiv journalistikk» biliseringsoppsetningene i «på-
fabrikkert et bilde tildels bor- litelige» og andre avdelinger 
tenfor all virkelighet. For fritt (og direkte årsak til at regje
å sitere W~lt ~hitm~n, «k.om- ringen grep til «stille og del
mer den VIrkelIge krIgen Ikke vis» mobilisering i en situa
med i bøkene». Slik vil det sjon der man skulle ha tydd til 
fortsette så lenge vi bare ser åpen og øyeblikkelig mobilise
krigen fra vår egen side. ring og tatt i bruk alle hjelpe-

Historien om krigen i 1940 midler, som kringkasting, kir-
H W, er avhengig av hvem det er keklokker osv). Ikke ett ord 

'-__________________ a __ a.-~ som skriverIberetter. I stort er står det (3) om den utstrakte 

Overmobilisering 
Heller ikke har jeg noe sted 

funnet (5) noen forklaring på 
den ødeleggende overmobili
seringen mot feil fiende lengst 
i nord, sogar en måned etterat 
Vinterkrigen (Finland) var 
slutt! Den toneangivende his
torikeren AJ.P. Taylor anty
der at de alliertes planer vinte
ren 1940 kan ha vært, sogar at 
den «trosser (defy) fornuftig 
analyse», når han henleder tan
ken (suggest) på den skumlere 
(more sinister) plan: Å dreie 
krigen over i en anti-sovjetisk 
kurs, slik at krigen mot Tysk
land kunne glemmes eller so-
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Til minne 
om 

Gunnar Vetlesen 
Av Bjørn Bjørnvold 

En kjent forretningsmann i 
Porsgrunn døde 14. juni i en 
alder av 76 år. Han ble bisatt i 
Porsgrunn østre Kirke 21. juni 
under deltakelse aven stor ven
neflokk, foretningsforbindelser 
og familie. 

Gunnar Vetlesen var en 
farverik person. I sin ungdom 
var han flere år til sjøs. Under 
krigen meldte han seg til front
tjeneste på tysk side og deltok 
i kampene mot Russland. 

Han kjempet i Divisjon 
Wiking, artilleriregiment 5. 
Denne divisjonen trengte helt 
frem til området rundt Kauka
sus. Under en pause i kampene 
var han trukket tilbake til den 
lille byen Uspenskoje litt vest 
for Rostov. Her ble han godt 
kjent med den Ukrainske be
folkningen. 

Over 50 år senere var han på 
besøk i denne byen. Det skjedde 
i hans siste leveår. l Uspenskoje 
traff han igjen flere kjenninger 
som han hadde truffet for over 
et halvt århundre siden, og han 
fikk også anledning til å 
gjennoppfriske et mer person
lig bekjennskap. 

Under hans besøk der ble 
det holdt en minnehøytide
lighet over de europeiske fri
villige som sammen med tys
kerne hadde kjempet mot Sov
jet. En minnebauta var reist av 
befolkningen. Den tjente som 
fundament for et 3 m høyt rust
fritt kors. Byens ordfører for
talte at han personlig hadde 
vært med på å pusse det rust
frie stålet blankt. 

Etter krigen og rettsoppgjø
ret overtok Gunnar Vetlesen 
sin fars bedrift i Porsgrunn. 
Han startet også et raffinerings
verk for ikke-jernholdige me
taller på Bakken i Skien. Dette 
vokste til en solid eksport
bedrift som på det meste be
skjeftiget 60-70 mann. Bedrif
ten er nå innstilt, men tomten 

FOLK og LAND 

~rsk jnIekrim 
Astjern fangeleir 
Av Rolv Olsen 

Arbeidstjenestens leir, 
Åstjern, ble i likhet med mange 
andre AT-leire benyttet som 
fengsel for NS-folk etter kri
gen. Husværet var bra. Kost
holdet var dårligere, men 
«klientellets» åndelige behov 
skulle dekkes, og før jul 1945 
kom sognepresten for å holde 
andakt. Temaet var: «Du skal 
ikke sette ditt lys under en 
skjeppe.» Sjelden har vel en 
prest vært heldigere med tek
sten. Etter andakten kunne de 
som ønsket det, få en samtale 
med presten. 

Far min meldte seg. Han var 
av dem som så fremover, så det 
var ingen angrende synder som 
så presten i øynene, men en 
som stilte timelige spørsmål: 
«Kunne presten hjelpe til med 
at de av fangene som hadde 
familie med små barn, kunne 
få juleperm?» Dessverre, slikt 
lå ikke presten på hjertet, men 
da han fikk høre at det var en 
14 år gammel gutt blant fan
gene, var det hjelp å få så gut
ten slapp fri. 

Far hadde bedt mor om å 
vente lengst mulig med jule-

middagen. Så sant det lot seg 
gjøre; han skulle hjem. Plan 
ble lagt, men tillitsmannen ad
varte: «Det vil bli oppdaget og 
da kommer lensmannen og 
henter deg.» «Ikke lensman
nen i Jevnaker, nei». 

Sammen med to andre hop
pet far over piggtråden bak ute
doen. Det å stå på den øverste 
tråden og så sveve ut i det fri, 
den følelsen var allene verd 
forsøket på å komme hjem til 
sin Nina og de fem små. Med 
skyteglade vakter i helene løp 
de tre i knedjup snø til en ven
tende bil ved Høykorsveien. 

Det ble tilløp til bråk da 
fangevokterne skulle foreta 
navnopprop, men tillitsman
nen og far hadde blitt enige om 
at rømningen ikke skulle føre 
til vanskeligheter, så det ble 
med tilløpet. 

Lensmannen ble varslet, 
men først 1. juledags formid
dag ringte han forpakteren vår 
for å høre om far var hjemme. 
Det var han. Lensmannen gikk 
så en skitur med familien og da 
han senere ringte forpakteren, 
var far reist. Konstituert lens
mann i Jevnaker var daværende 
meieribestyrer Bentsen. 

DEMOKRATIETS 
VELSIGNELSE 

JACK LONDON l "MÅNEDALEN" (1893) 
Tenk for en strålende 

chanse her var. Her er nytt 
land med hav på begge sider, 
med den rikeste jord og de 
største naturrikdommer i 
verden. De vil de ha demo
krati. Det var en ting som 
kunde stanse det folkestyret 
de vilde ha, og det var grisk
het. Og mens de fråtset gikk 
demokratiet i stykker. Det 
blev en nasjon av spillere. De 
ødela alt, indianerne, jorden, 
skogene, bøflene og vandre
duene. Deres lover var spille
lover inntil de hadde griset 
til et helt kontinent. De 
brukte politikken til å dekke 
sine svindelforetagener. Og 
demokratiet var det ute med. 

der verket lå heter ennu 
Vetlesen-tomten. 

I de senere år drev Vetlesen 
med kjøp og salg av metaller 
mellom alle de forretningsfor
bindelser han hadde rundt om
kring i Europa. 

Gunnar Vetlesen var et sam
funnsengasjert menneske som 
fulgte godt med i alt som fore-

Demokratiet er gått fa'n i 
vold. Jeg er en parasitt. Jeg 
mesker meg på arbeiderklas
sens skabbete hud. Jeg behø
ver ikke å arbeide. Min far 
efterlot meg nok. Jeg bruker 
av min fars uhederlig tjente 
formue. Til helvete med ar
beidet hvis det er det som 
teller. 

Men tenk på de karene 
som taper. Hva skal alle ta
perne gjøre? Kall på politiet. 
Her spilles falsk. Demokra
tiet er en illusjon. Og tenk 
inne i byene driver de på med 
å slåss med hverandre for å 
få arbeide. Og dreper hver
andre. Ja, vi lever i en 
forbryterisk tid. 

gikk både her hjemme og på 
det internasjonale plan. Han 
hadde sine meningers mot og 
gikk aldri av veien for en real 
diskusjon. 

l perioden 1988-91 var 
Vetlesen vararepresentant til 
Porsgrunn bystyre for Frem
skrittspartiet. 

SIDES 

. 

Jødenes konge -vår konge 
Betlehemsstjerna er å .finne i bibelen. 

Vers seks i det andre kapitelet, Matteusevangeliet lyder 
som så: «Du Betlehem, du Judabygd. Av Judehovdingane 
er du visst ikkje ringaste i rang,for frå deg skal ein hovding 
gåfram som skal vera ein hyrdingfor 1sraelfolket mitt.» 

Denne stjerna lyser alltid, som himmelens stjerner gjer det. 
Men dei kan slokna, men denne kan i ævelengd ikkje slokna. 

Derfor heiter det: «Når den stjerne lys og blid lot seg 
se ved midnatts-tid var det varslet i Guds rike at en konge 
uten like skulle fødes på vår jord.» 

Det var ei leidestjerne, for den måtte vismennene fYlgja. 
Dei hadde ikkje profetiar om henne utan ad omvegar og sagn. 
For skriftene var i Jerusalem. Herodes kalla saman alle 
yppersteprestene og dei skriftlære blandt folket og spurde dei 
kvar Messias skulle verta fødd. Dei sa til ham: «1 Betlehem 
i Judea for så er skrevet ved Profeten». (Mika 5.1.) 

Slik var jødane forvaltarar over Guds ord og berre deL 
Guds ord var dei betrudd (Rom. 3.2.). 
Men likevel skulle stjerna stå så høgt på himmelen at 

heidningane skulle sjå den og fYlgje den til Jesus Kristus, 
verda sinfrelsar. Dei hadde med seg gåver som det sømde seg 
for ein konge. Og det vesle barnet let seg tilbeda som ein Gud. 
1 evangelietførekjem ei slik tilbeing sjeldan. For fåe mennes
ker viste han sin Guddomsglans. Men nokre vil eg nemna: 
Den blindfødde samaritanaren, ein av dei ti spedalske, den 
kananeiske kvinna, på Tabor og ved sin himmelfart. 

Men med stjerna fYlgde den store gleda, ja over all 
måte. (Matt. 2-10) Likevel skulle ho ikkje fordunkle det 
skrevne Guds ord. 

For i Johannesevangeliet står det kortaste juleevange
liet: «1 opphavet var Ordet. Og Ordet var hjå Gud og Ordet 
var Gud.» Og i vers 1 4 står det: «Og Ordet vart kjøt og 
feste bu hjå oss, og me skoda herlegdomen hans - ein 
såvoren herlegdom som ein einboren Son har frå Far sin 
- full av nåde og sanning.» 

Den første hyllesten fekk Jesus Kristus frå eit folk som 
var framandt for paktene med deira lovnader, utan von og 
utan Gud i verda . .. 

Det var denne kongen som skulle bera den tunge 
klungerkruna Langfredag. Som ein slutning får vi og 
siterafrå Matteus evangeliet som det står skreve i det 27. 
kapitelet, vers 28-31. «So klædde dei av han og herlgde på 
han ei skarlagskåpa, og dei fletta ein krans av klunger og 
sette på hovudet hans og ein røyrstav i høgre handa. Med 
så gjort, fall dei på kne for han og spotta han og sa: «Heil 
deg du Jødekonge!» So sputta dei på han og tok røyrstaven 
og slo han i hovudet med. Og då dei hadde spotta han det 
dei vilde, tok dei av han kåpa og hadde på han hans eigne 
klæde, og såførde dei han bort og skulle krossfesta han.» 

Denne stjerne lys og mild som kan aldri lede vill, 
ER HANS GUDDOMS ORD, DET KLARE 
SOM HAN LOT OSS APENBARE 
TIL A LYSE FOR VAR FOT. 

Stenseth 
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SIDE 6 

Fredelig feltlog ... 
(Forts. fra side 1) 

begge. - Vi forstår hverandre. 
Det er de som ikke opplevde 
krigens gru, som hater mest og 
lengst. 

Det ble flere mektige forso
ningsmøter mellom de norske 
og russiske veteranene. I et 
forsamlingslokale i Urizk, et 
kjent navn fra krigshistorien, 
var det stor sammenkomst. Et 
russisk guttekor underholdt, 
russiske jenter hadde turn
oppvisning. 

Det ble holdt et utall taler 
utover kvelden. En russisk ve

FOLK og LAND 

evne, uten mottagelse av sosi- enige om at det burde bli gjort 
alhjelp eller særytelser fra det oppmerksom på dette i radio, 
offentlige. fordi vi ser det som vår plikt å 

Vi må avvikle offentlig støtte redde menneskeliv. 
til organisasjoner og forenin- Mine erfaringer gjør det også 
ger med etnisk bakgrunn eller nødvendig å si et ord om pa
felles hjemland som medlems- nikkartet angst. Jeg forstår, at 
kriterium.» den kan komme. Men den er 

Norge er ikke forpliktet til å alltid bare til skade. Gjør hva 
ta imot utenlandske statsbor- dere kan for å beskytte hveran
gere med kriminell bakgrunn dre mot den. Vettløs atferd er i 
eller beholde dem som ikke er krigstid uberegnelig risikabel. 
interessert i å innrette seg etter For meg står to ting i forgrun
det norske samfunn. nen som hjelper her. En god 

teran med brystet fullt av ut- E. Saxlund ved kransenedlegging på 
merkeiser, sang sanger fra kri- gravstedet til Den norske legion. 

Jeg vil si at FrP innvand- samvittighets pakt med Gud. 
ringspolitikk er den eneste Og så å gjøre sin plikt hver 
veien for å kunne stoppe mis- stund og hver dag. Arbeid og 
bruket av skattebetalernes pen- hjelp hverandre. V ær heller 
ger, til å stoppe kriminalitet og ikke vettløst mistenksomme. 
til å stoppe de nye samfunns- Det er både dumt og skadelig, 
problemene som Arbeiderpar- uverdig, unasjonalt, ukristelig. 
tiet og den sosialistiske regje- Dette er det nødvendig å si. 
ring har bygget opp gjennom å Derimot er det ganske unød
ikke ta den ulovlige innvand- vendig å be dere være gode og 
ring alvorlig. hjelpsomme mot hverandre. 

gen, og det ble overrakt gaver. 
- Alle var enige om at det 

første, viktige skrittet mot for
soning var tatt, skriver Ula
teig. 

På gravplassen 
De norske frontkjemperne 

besøkte også den tidligere 
krigskirkegården i Krasnoje 
Selo. Det vesle gravstedet ble 
slettet etter krigen, men vete
ranene fant spor etter den gamle 
kirkegården der 154 front
kjempere - og mange tyskere -
ble begravet. 

- Jeg husker at russerne skrek 
på norsk i høyttalere: Velkom
men nordmenn, velkommen ut 
i skyttergravene! Der skal dere 
møte døden! 

Gemyttene roet seg. Men le
gionærene tilgav aldri tyskerne 
at de brøt løftet om at de skulle 
settes inn på den finske fron
ten. I stedet ble det Leningrad
fronten hvor legionen gikk i 
stilling 28. februar 1942 i 
Finskoje Korowjo. 

Beleirtingen av Leningrad 

Jeg ønsker en trygg fremtid Har dere ikke alt merket hvor
for våre barn, uten religiøse og dan vi har funnet hverandre, er 
kulturelle konflikter og uten blitt ett. Hvordan vi så selvføl
rasistiske holdninger som re- gelig er gode og samfølende 
gjer~ngen o~ stortingsflertallet overfor hverandre. Så meget 
har Innført 1 det norske sam- godhet var det aldri i Norge. 
funnet gjennom sin «anti-ra- Mange har også meget godhet 
sisme» politikk. og ridderlighet å fortelle om 

I realiteten diskriminerer de tyskerne. Til den fulle sannhet 
mennesker som er født og opp- hører også dette. Man kan vel 
vokst i dette landet, og spesielt ikke gi hverandre et håndtrykk 
de av våre eldre som har vært gjennom radio. Jeg gjør det 
med å bygge opp landet etter allikevel. Husker dere den 23 
den andre verdenskrig. salme, vers 23: «Men jeg blir 

Nordmenns holdning ... 
(Forts. fra side 1) 

alltid hos deg, du har grepet 
min høyre hånd». Vær velsig
net alle sammen. 

landet, hvor jeg var inne, sa de Norges el"endomme ... 
at de hadde haglbøsse. Hva 
burde de gjøre med den, spurte (Forts. fra side 1) 
de. Burde de ikke grave den kunnes synas serleg lovande 
ned i høyet eller i snøen, om for Noreg.» 
tyskerne skulle komme innom? Hvordan norske politikere 
Jeg sa nei, dere skal la hagl- tenkte å praktisere en «full
bøssen henge akkurat der ved kommen nøytralitet» får man 
døren hvor den har sin vanlige allerede våren 1939 et visst 
plass. Graver dere den ned og innblikk i. Under det hemme
den blir funnet, er dere ferdige, lige stortingsmøte 3. mai 1939 

Anatolij Rosjko~ (til høyre). og. Knut Baardseth i vennskapelig dere og flere til. Åpent derimot kom det til sammenstøt mel
samvær under mmnefesten pa Krzgsmuseet i Urizk. er det all right. Det er ikke lom Trygve Sverdrup (H) _ 

Under en høytidelighet der varte i 900 dager. Trolig mer ~lo,:"lig å ha en.haglbø~se. Da kanskje den ivrigste talsmann 
russiske veteraner og histori- ennenmillionomkom,defleste Jeg 1 n~tt kom tIlbake tII.Osloo, for Norges forsvar - og for
kere fra Forsoningssenteret var av sult. spurte Jeg meg for om ~I~ rad svarsminister Movinckel (V) 
til stede, la nordmennene ned Det ble stillingskrig i var rett. F.ra høye~te mIllItær~ Sverdrup tok til ordet for å få 
krans og holdt minnetale. Det skyttergravene, med små og hold. fikk Jeg beskjed om ~t sa innbeordret fast personell ved 
var også kransenedlegging ved stundom blodige støt, skriver var tIlf~lle. Folk sol? har gjel?t de viktigste festninger på nor
monumentet over de russiske Ulateig i reportasjen. noe, blIr redde og gjør seg mIS- skekysten. Dette ville Movinc
falne i Urizk. En norsk front- Første bud var å holde hodet tenkt. keI ikke være med på. Han 
kjemper, Sigmund Knutsen, la lavt Folk som er åpne, har intet å hevdet at det ville være full
ned kransen sammen med rus- L~gionentokfarvelmed0st- f~kte, b~e det sagt~ Men sivile stendig hensiktsløst å «kaste 
seren Rosjkov. - Vi hatet ikke fronten i mars 1943. Da lå m~ aldrI bære vapen. E~ter bort nye millioner på et mili
de russiske soldatene. Vi hatet rundt 150 døde igjen på grav- krIgslove~ er de da frankt~rø- tærvesen som likevel. ikke 
bolsjevismen, sa Knutsen. Rus- stedet i Krasnoje Selo. Hver rer o~ blIr skutt. Alle krIg~- kunne trygge landets SIkker-
serne nikket. grav var markert med et enkelt handlInger er forb~holdt unI- het». 

Nordmennene hadde også kors i bjørk. formerte og org~Illserte t~op- Fra Trygve Sverdrups mot-
med seg et stort parti klær til et ~er. Le~g merke tIl begge dIsse innlegg siteres: 
barnehjem i området, og over- tIng. RIksadvokaten opplyste «Hr. Movinckels betraktnin-
rakte ellers mange gaver av om d~m .i avi~en forleden dag ger om nøytralitet kan jeg -
ulike slag til russerne. Diskriminering av . . . ved a VIse tIl Haagkonven- for å være kort - ikke ut-

sj.onen. Uniformerte og orga- leggeanderledesennatnøy-
For 53 år siden 

Forrige gang Olaf Lindvig 
kom til Leningradfronten, var 
i februar i 1942, i 40 minusgra
der. Karene ble forlagt ved det 
berømte Katarinaslottet. 

(Forts. fra side 2) Illserte soldater er det som er tralitet i hr. Movinckels 
muntlig, og at de ikke er tidli- under krigens lovs beskyttelse, munn betyr at kommer en-

gere straffet. om de blir tatt til fange eller gelskmennene så overgir vi 
Vi kan ikke tillate familie- overgir seg. Jeg har nettopp oss, og kommer noen andre 

gjenforening hvis det ikke er talt med Høyesterettsjustitia- så overgir vi oss ikke. Nøy-
dokumentertegenforsørgelses- rius om disse forhold. Vi var 
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tralitet betyr etter min me
ning at vi må kjempe enten 
den ene eller den andre bry
ter vår nøytralitet, og da har 
vi også plikt til å gjøre det 
om engelskmennene bryter 
den. Og da gjelder det at vi 
har så meget av forsvars
midler forhånden at oppga
ven blir dyr for den som 
forsøker det.» 
Sverdrup sa også at Movinc

keI hevdet selvoppgivelsens 
politikk. 

I en 1. mai tale i 1939 hadde 
stortingsmann Olav Vegheim 
sagt at dersom vi måtte for
svare nøytraliteten med våpen
makt, «så skulle vi vite å plas
sere oss der hvor vi kunne 
kjempe mot fascismen og na
zismen». Til dette sa stortings
mann Ingvald Førre at hvis det 
hang slik sammen, 

«da er det j o ikke et 
nøytralitetsvern man vil ha 
... Det er en militær alli
anse mot Tyskland man vil 
ha, men det våger man altså 
ikke å si.» 
I «Sikkerhetspolitikken» 

kommenterer dosent dr. Nils 
0rvik Førres uttalelse: 

«En kommer vanskelig 
utenom at Førre her hadde 
rørt ved et meget vesentlig 
punkt. Norge skulle være 
absolutt, ubetinget nøytralt. 
Men det var like selvsagt at 
vi kunne ikke praktisere 
disse strenge reglene ved en 
eventuell britisk nøytrali
tetskrenkelse. Hvor lenge 
kunne vi regne med å be
holde den strenge og objek
tive «masken»? Hvor langt 
måtte de norske statsmakter 
gå for å være sikre på at de 
hadde oppfylt Norges inter
nasjonale forpliktelser - og 
endelig - hvilke instrukser 
skulle man gi nøytralitets
vernet for at det ikke skulle 
misforstå sin oppgave i den 
ene eller annen retning?» 
Dosent 0rvik gir i «Norsk 

sikkerhetspolitikk» en karak
teristikk av Halvdan Kohts 
utenrikspolitikk: 

«- her synes Koht å ha lagt 
større vekt på formen, på 
ordet, enn på gjerningen. 
Det hjalp lite hvor snedig 
han ordla seg i sine samta
ler med fremmede diploma
ter, når regjeringens poli
tiske handlinger pekte i gan
ske andre retninger... Der
som et utenrikspolitisk opp
legg skal gi de resultater 
man tar sikte på, må det 
være et rimelig forhold mel
lom handlinger og hensikt. 
I lengden vil det neppe nytte 
å bløffe. I Norges tilfelle var 
motsetningen mellom den 
erklærte og den virkelige 
politikk for stor til å virke 
sannsynlig.» 
Utenriksminister Koht be-

skrives av shippingmannen 
Johan o. Egeland som en mann 
med 
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«en sterk selvbevissthet, 
paret med et doktrinert so
sialistisk syn. Han fastholdt 
stedig sin utenrikspolitiske 
linje i stort og smått, selv 
etter at skadevirkningen var 
åpenbare for alle uhildede 
meningsberettigede.» 
Da den avtroppende sven

ske sendemann i Oslo, uten
riksminister Christian Gunt
her, 1. juledag 1939 kom til 
Koht på avskjedsvisitt, til
kjennega Koht den kurs han 
ville følge dersom Norge skulle 
bli innblandet i krigen (Fra 
«For fred og fridom» s. 131). 

«Eg sa til han at om Noreg 
skulle bli nøydt til å kjempe 
med i krigen, så ville vi stå 
på den engelske og ikkje 
den tyske sida. Og han sa 
for sin part at Sverige måtte 
gjera det same. Eg var like
vel ikkje fulltrygg på at han 
la det same i orda som eg 
gjorde; eg ottas i det minste 
at han hadde eit vilkår med 
i tanken, - at det spurdes 
om kva for ei makt som fyrst 
ville bryte den svenske nøy
traliteten, og at Sverige ville 
ta krig med den som fyrst 
nytta våpenmakt imot det. I 
alle tilfelle var det ei trøst å 
veta at vi båe to hadde same 
målet for viljen vår. 

Berre tre dagar etter eg 
hadde hatt denne samtalen 
med Gilnther, fekk eg greitt 
prov for at vestmaktregje
ringane no ynskte få både 
Noreg og Sverige med seg 
inn i krigen. Den 28. de
sember vart minister Colban 
i London kalla til utanriks
ministeren lord Halifax og 
fekk høre kva Storbritannia 
ville at Noreg skulle gjera. 
Og same dagen var den fran
ske sendemannen i Oslo, 
Buere, hos meg med same 

, ærendet for sitt land ... » 
I 1947 kom Koht med en 

imøtegåelse av Undersøkelses
kommisjonens Innstilling. Her 
skriver Koht: 

«Eg ville ikke at ei britisk 

nøytralitetskrenking skulle 
få føre oss ut i krig med 
Storbritannia. Skulle det 
ikkje lukkas å halde oppe 
nøytraliteten, så måtte vi 
ikkje i noko tilfelle koma 
inn i krig på tysk side.» 
Til dette har dr. 0rvik en 

megetsigende kommantar i 
«Sikkerhetspolitikken» side 
349: 

«Slik var altså de virkelige 
retningslinjer for den «ab
solutte, objektive og ubetin
gede» nøytralitet som Norge 
så ettertrykkelig hadde 
vendt tilbake til i 1938. At 
landets maktgrunnlag og 
resurser ikke strakk til for å 
garantere en fullstendig 
oppfyllelse av reglene var 
en sak for seg. Det var like 
meget viljen til å være nøy
tral som manglet. Etter de 
uttalelser som Koht og flere 
av de ledende politikere kom 
med, må det være helt på det 
rene at hverken regjeringen 
eller Stortingets flertall øn
sket å være nøytrale i ordets 
egentlige mening. Man hå
pet i det lengste å opprett
holde skinnet aven nøytral 
holdning. Men dersom det 
kom til stykket, kunne det 
ikke være tvil.» 
Av Undersøkelseskommi

sjonens Innstilling side 78 
fremgår at kommanderende 
General Kristian Laake ikke 
var i tvil: 

«- og kom det et engelsk 
angrep skulle en ikke slåss» 

uttaler han til Kommisjonen. 
På samme side i Innstillingen 
står det: 

«General Laake forklarer at 
forslag fra hans side om 
møter i Forsvarsrådet som 
regel ble møtt med at «det 
måtte utsettes». 
Ifølge generalens forklaring 

ble det holdt bare ett eneste 
møte i Forsvarsrådet i 1939 og 
1940. 

I en artikkel i det svenske 
militærtidsskrift «Fritt Mili
tært Forum» 2/90 kommer den 
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svenske oberstløytnant og for
sker ved Militærhogskolan, 
Stell an Bojerud, inn på 

«norrmannens uttalade oin
teresse for sitt fOrsvar» og 
«den norska neutralitet-ens 
probritiska profil.» 
Morgenbladet 26. mai 1950 

inneholder en kronikk «Hvilke 
feilvurderinger skadet Norge 
mest» av overlege Johan Scharf
fenberg. I kronikken trekker 
overlegen en sammenligning 
mellom professor Adolf Hoel 
som ble dømt til årelang feng
selsstraff og utenriksminister 
Koht. Overlegens konklusjon 
er klar: 

«Halvdan Kohts feilvur
deringer skadet Norge langt 
alvorligere enn Adolf 
Hoels.» 
En av vårt lands fremste 

okkupasjonstids-historikere, 
professor dr. Ole Kristian 
Grimnes kommer flere steder i 
sin bok « Veien inn i krigen» 
inn på den norske nøytralite
ten før 9. april 1940. 

Side 19 i boken siterer pro
fessoren Kohts utsagn om at vi 
måtte «ikkje i noko tilfelle 
koma «på den range side». Pro
fessor Grimnes karakteriserer 
en slik linje: 

«Denne politikken var uof
fisiell fordi den i sin kjerne 
var unøytral.» 
Side 32 i samme bok uttaler 

Grimnes: 
«Forestillingen om at Norge 
ikke måtte komme i krig 
med Storbritannia eller på 
den «gale» siden, kom fak
tisk til å fungere som en 
hovedårsak til at Norge gikk 
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inn i krigen mot Tyskland 1---------------------.... 
9. april.» 
På side 35 uttaler professo- Boktjenesten minner om at 

ren: «Russland og Vi» 
«Det kan ikke være tvil om . b 
at dersom Storbritannia var Inn undet - bare trykkes i 250 eks. 
angriperen, ville det bare Forhåndsbestill i tide! 
bli tale om et etikette-for- L __________ ~:;::~~:;::::~~~:::::;:;,.J 
svar, en første motstand som 
så opphørte.» 

krigen sluttet, og han har fun
net frem til en rekke navngitte 
russere som klarte å bli her og 

HI'em tl'l Stall'n til noen som den dag i dag ikke 
• • • våger å oppgi sitt navn fordi de 

(Forts. fra side 2) stadig er redd Stalin. 
Strugstads militærmisjon som Og han har studert avisene 
ble nedsatt for å danne mel- fra de dagene og har lest all 
lomledd mellom norske myn- den litteratur som streifer 
digheter og den allierte øverst- spørsmålet litt eller meget, slik 
kommanderende og hans stab. som Nicolay Tolstoys to bøker, 
Der tar han feil. Aftenpostens «The Victims of Yalta» og 
anmelder var selv offiser i den «Stalin's Secret Army». 
staben og hørte aldri noe om Ja, han har lagt problemet 
dette. Og professor Kreyberg, frem for oss. Han kan ikke 
som Ulataig siterer, og som i virkelig anvise noen løsning, 
årene etter krigen var opptatt men det skinner igjennom at 
med repatriering av fanger, sa akkurat det som skjedde aldri 
at han ikke hadde ant hva som burde ha skjedd! 
ventet fangene. Og professor Egil Ulateig: 
Kreyberg var også medlem av HJEM TIL STALIN 
Strugstads stab. Nå, dette er en Cappelen 
bagatell. Mer vesentlig er det ~~~~~~~~~~~ 
at Egil Ulateig for å belyse 
problemet i hele sin uhygge 
har levert et fabelaktig 
forskningsarbeide. Han har 
snakket med nordmenn som 
kom bort i dette arbeidet da 

Krigen sett fra andre ... 
(Forts. fra side 4) 
gar avsluttes (be ended)>>. Inn i 
et slikt mønster passer over
mobiliseringen i nord som 

hånd i hanske, ellers er den 
uten enhver fornuftig mening. 

I et slikt alternativ blir det 
(6) også mening i at avdelinger 
og utstyr/materiell tilhørende 
avdelinger/mobiliseringsen
heter i Sør-Norge, av begge 
forsvarsgrener (hær og marine, 
med forsvarsgrenenes flyav
delinger), sto i Nord-Norge da 
overfallet kom (8. april fra de 
allierte, neste dag det tyske). 

Storrusten vil diskutere «ak
tiv journalistikk», jeg etterly
ser en fundamental diskusjon 
av det avgjørende, og fortsatt 
ukjente. Men under alle om
stendigheter ut fra Storrustens 
premiss: Riktig blir ikke histo
rien om Norges krig før vi også 
ser krigen fra motpartens side. 
Derfor ser jeg «Vi dro mot 
nord» som et skritt i riktig 
retning. Dermed kan vi kan
skje også avslutte epoken a la 
Peer Gynt og «vårt tapre lille 
land», og bli ferdig med Norge 
som et virkelighetsfluktens ar
nested. 

------- - - ---- -------~ ------~ 
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Stalins forfaIs • er Hvorfor ennå ikke åpenhet? 

og følgene av dem 
Av Håkon Glosli 

wicz, erklærte sommeren 1990 
overfor Det polske nyhetsbyrå 

Etter nylagede lover trues PAP: Nøyaktige analyser har 
det med fengselsstraff <c .. inn- gitt som resultat at offertallet 
til 10 år for enhver som tar til ikke overstiger 1,5 millioner. I 
gjenmæle mot fremstillingen følge dagsavisen «Die Presse» 
av de nasjonalsosialistiske av 18. juli 1990 holdt nazi
folkemord ved å fremheve dem jegeren Simon Wiesenthal, tal
som ubetydlige eller søker å let på 1,5 millioner dødsofre i 
rettferdiggjøre dem». Auswitch for å være «realis-

Det er jo kjent at man frem- tisk». Denne slutning delte han 
deles opererer med det magiske med Det hebraiske universitet 
tall - 6 millioner - som opprin- i Jerusalem. George Wellers 
nelig begrunner seg på en falsk- fra Dokumentasjonssenteret i 
melding fra Stalinregimet før Paris sier det kom 1,6 millio
Niirnbergrettergangen. Derav ner fanger til Auswitch, hvorav 
4 millioner omkomne jøde i 1,35 millioner ble myrdet. Den 
Auswitch-Ieiren. Her den in- polske forfatter Ernest Skal ski 
teressante historie om «kor- skrev i det tyske «Spiegel» nr. 
rekturen» av falskmeldingen: 3011990 at « ... luksusen Ær-

Allerede våren 1990 kom lighet, lønner seg», men de 
den polske historikeren Dan- begåtte forbrytelser i Ausch
uta Czech til den slutning at witz er dermed ikke blitt min
det ikke var fire, men 1,3 mil- dre, vår medfølelse med ofrene 
lionerjødiske auswitchofre. 25. og indignasjoneroverugjernin
april S.å. publiserte den jø- gene, er alikevel den samme. 
diske forfatter Jehuda Bauer Hvor sant l Forferdelsen ville 
det samme tall i «Chicago Tri- fylt oss selv om bare tre men
bune». Få måneder senere pre- nesker hadde blitt myrdet. For
senterte lederen av den histo- bryte Isen begynte ved første 
riske avdeling ved Auswitch- mord. Men i årtier å holde en 
museet, Franciczek Piper, tal- falskmelding fra Stalin av slike 
let på Auswitchofre med 1,1 dimensjoner for å være en sann
millioner, derav 960 000 jø- het, er beklagelig. Selv Lon
der, videre 75000 polakker, 21 don-avisen «Daily Mail» 
000 sigøynere og 15 000 sovje- brakte korreksjonen med at tal
tiske krigsfanger. let av ofre nå var redusert med 

Sjefen for Det Internasjo- 2,5 millioner. 
nale råd for museet Auswitch- Men forbrytelsene av denne 
Birkenau, Ste fan Wilkano- art forekom ikke bare på tys-

Nyt fra Europa Oktober 1995 

kernes side. Når en tar med de 
første fredsårene er det dess
verre bare å konstatere at de 
ble gjennomført i adskillig 
større grad av krigens seier
herrer overfor taperne. Men 
medialyset på dette mangler 
hittil. Skjevheten ved dette 
burde rettes opp. Noen ro over 
disse tragiske kapitler i krigs
historien får man ikke før alt er 
trukket fram. En kan si som et 
par franske historikere: Slik 
som det nu er, er det en trage
die. Forfatter Walter Sanning 
går i boken «Oppløsningen» 
grundig gjennom forfølgelsene 
av jødene under krigen og me
ner at tallet omkomne ennå 
ikke er riktig. Forfatterne Ro
land Bohlinger og Johannes P. 
Ney stiller også spørsmål til 
fremstillingen av jødeforfølgel
sen i deres bok hvis tittel er 
«Betenkninger til spørsmålet 
om ekthet av den såkalte 
Wannsee-protokoll». De me
ner å ha oppdaget at det finnes 
to utgaver av denne, en falsk 
og en ekte. Faktum er nå at 
taperne skal bindes med ny
lagde «lover», slik at de i enda 
mindre grad kan få fortalt hva 
som er skjedd av overgrep mot 
dem, både av vold og propa
ganda. Virkeligheten er muli
gens som en norsk frontkjem
per sa: «Har en vært med på å 
tape en krig, får en være gla om 
en får beholde livet.» 

Europas fælles kullurarv 
- Vi skal værne om den kulturelle 
mangfoldighed og samtidig frem
me den gensidige forståelse at og 
respekt for hver nations og hver 
egns kulturelle identitet. Det må 
være målet for medlemsstaternes 
kultursamaibejde, understregede 
Frode Kristoffersen (konservativ), 
da han stemte for Kommissionens 
kulturprogram RAPHAEL. 

Parlamentet godkendte pro
grammet. RAPHAEL er et led i 
Unionens målsætninger om at 
styrke den europæiske kultur. Pro
grammet skal løbe over fem år 

med start den 1. januar 1996, og 
hensigten er at støtte bevarelse 
og restaurering at bygninger,mo
numenter ogkunslgenstande. 

Sideløbende skal der arrange
res udstillinger og laves undervis
ningsmateriale, så kendskabet til 
den europæiske kulturarv foibed
res. Her lægger Parlamentel vægt 
på, der ydes en ekstra indsats i de 
små regioner j Europa, så alløfår 
kendskab til Europas historie. 

Restaurering og vedligeholdefse 
er et vigtigt aspekt j RAPHAEL
programmet, og Parlamentet ved-

tog, at der skal gives støtte til at 
oprelte.el· europæisk center for 
uddannelse i restaurering. 

- Trods historiske, kulturelle og 
sproglige torskene vil kendskab til 
deneuropæiske kultur give bor
gerne l Europa mulighedfor al er
kende, at de har meget tilfælles, 
mente Frode Krisloffersen. 

Han udtrykte glæde over, at det 
eUfopæiske samarbejde nu får en 
kulturel dimensjon. Det vil styrke 
den folkelige opbakning og fors
tåelse i Europa,forventede Frode 
Kristoffersen. 

Det er gått 50 år siden 2.Verdenskrig tok slutt. Ved 
frigjøringsjubileet ble det påstått at frigjøringen med
førte økt ytringsfrihet. 

Men ett tema skulle det være ro om: Det som offisielt 
ble kalt Rettsoppgjøret. De som opplevde å bli «ram
met av Rettsopprøret», har hele tiden vært uenige. 
Men de er ikke kommet til orde. De har ennå ikke 
skjønt at de bør skjemmes. De forstår godt at Riksar
kivet ikke ville utlevere en rekke rettssaker til redaktø
rene av Krigsleksikonet: Det ville medføre stor risiko 
for at de skulle sanne jusprofessor Jon Skeies dom 
over rettsoppgjøret: «Det har aldri vært en større 
rettsløshet i norsk historie.» 

De forstår også godt at det er lagt nye 30 års lokk på 
opplysninger om likvidasjoner og angiverier. 

I motsetning til i Danmark er det i Norge aldri blitt 
tillatt å stille spørsmålstegn ved berettigelsen av 
likvidasjoner. Dessuten: Friga man navnene til de 65 
likviderte man offisielt vedkjenner seg, ville det bli 
spørsmål etter alle de øvrige drepte hvis navn da ikke 
blir nevnt. 

Bare 3-4% av NS-folk ble dømt for angiverier. Mange 
av disse ble dømt for å ha meddelt seg til andre NS
folk, noe som vanligvis «ikke fikk følger» for den som 
var omtalt. Friga man opplysninger om angiverier, 
kunne det vise seg at angiverne var helt andre enn de 
som ble angitt å være det. 

Imens vil Riksarkivet trofast fortsette sin angiver
virksomhet til Rikstrygdeverket mot enker etter 
krigspensjonister slik at over 50 år gamle mistanker 
om «unasjonal holdning» fratar disse enkene trygde
rettigheter. 

I. C. S. 

cJuleh!lsen fta S!Jernene 
Dette ungdoms diktet av Katharina synes vi kan være 
en hyggelig julehilsen til alle leserne av bladet vårt: 

Staa stille en stund, du travle kvinne, 
Du julekavende barne-mor 
Og husk at jul, som et hellig minne 
Fra stjernene blinker ned til jord. 

Og alle I menn, som gaar kalde og triste 
Fortæret og sklifJet av kamp og kiv 
Bare iaften la Stjernen faa liste 
En straale i hjertet til evig liv. 

Ja, menneskebarn, syng nu glade og rene 
Til barnet, derfødtes forlengst en gang 
De tusinde Stjerner, de skinner jo ene 
For dere og Gutten i Moderens fang. 

Katharina Aall Nonnann 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 
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