
UAVHENGIG AVIS Nr. 6 -1995 44. årgang 

Psykologiske faktorer 
i forbindelse med rettsoppgjøret 

Myter og virkelighet'jOn, Quislings for",arer og 
For man$e var dagen 8. av professor dr. med. Randols Alnæs Scharffenberg for å få stop-

mai for 50 ar siden en befri- p'et freIl?gangsmåten som 
else fra okkupasjon for an- rettsoppgjøret på noen måte de irrasjonelle krefter som Ikke var I overensstemmelse 
dre ble den en slag; pendel var rettferdig, så forvirret og var ute og gikk i forbindelse ~ed norsk rettspraksis og 
som slo tilbake. Dagen ble opphisset stemningen var med rettsoppgjøret. Det ble Ikke med et humant rettsve
feiret som en seier men seier sommeren/høsten 1945. Vi brukt 10 dager på en erklæ- sen, men nådde ikke frem 
over hva og ov~r hvem? kjenner alle til overgrep, til- ring som vanligvis i slike (4). Feil på feil ble gjort, og 
Mange syntes at det påføl- feldige avretteiser, sjikaner omfattende saker vil ta flere det var ikke tilfeldig. 
gende rettsoppgjøret var og mobbing som fulgte seier- måneder, et rent bestillings
nokså ensidig, et politisk opp- herrens justis som førte til verk etter min mening. Lang
gjør, mer enn et rettsopp- betydelig psykiske vansker feldt grep inn i situasjonen 
gjør. Det sies at vi hadde det for mange. Også i dag blir og oppsøkte både formann i 
største i forhold til andre rettslige og medisinske hand- den rettmedisinske kommi

Inhumane prinsipper 
Langfeldt mente at det var 

grunn til å reise tvil om Quis
(Forts. side 6) 

Den som 
slår først
siår best 
Berggrav-dekret 

11. mai, 1945 

I går sendte biskop 
Beggrav ut følgende offi
sielle meddelelse: 

"De prester som under 
Norges krigsår har sveket 
land og kirke, er i dag med 
øyeblikkelig virkning sus
pendert fra sine embeter 
og har fra nå av ikke rett 
ti/å opptre som prester før 
dom er falt. 

Eivind Berggrav" 

land. Det fikk store konse- lemåter fra 1945 forsvart. 
kven ser, atskillige familier Men heldigvis er det også 
ble berørt. Mange front- tegn til oppreisning og be
kjempere mente de hadde klageise over den behandling 
gode motiver for sine hand- mange fikk etter krigen, se
linger og følte seg dømt på nest av stortingspresident 

Norge · en engelsk provins? 
forhånd. De fulgte sin egen Kirsti Kolle Grøndahl når det ----A-v-J-oh-n-Sa-n-d--- Sjøkrig» Il s. 64: 
overbevisning om hva som gjelder barn av NS-folk og ----'--'-'-~:.:.:..:-.=.=.=---- «Omtrent kl. 0100 (9/4) 
var rett og riktig. norske kvinner/tyske sold a- «Men her møtte vi som fikk admiralstabsjefen besøk 

Professor Gabriel Lang- ter. Vi så også at annen gene- så ofte hen:.ynet til Eng- av den britiske marineattasje 
feldt ved Universitetets psy- rasjon fra tapssiden stod frem land.» i Oslo, admiral H. Boyes, som 
kiatriske klinikk hevdet gan- og markerte seg på TV. De (Johan Nygaardsvold) spurte om det var lagt miner 
ske tidlig at det var en «psy- fortalte om sine negative er- i Oslofjorden. På dette spørs-
kologisk bommert å dømme faringer og de psykiske pro- Den verdenskjente polar- mål svarte admiralstabs
Frontkjempere til tap av al- blemer disse hadde medført. flyver Bernt Balchen ble i sjefen, etter å ha innhentet 
men tillit» når man tenker på 1942 forfremmet til oberst i kommanderende admirals 
tilbakeføring til samfunnet, Overgrep mot Quisling det amerikanske flyvåpen. I bemyndigelse til det: «Nei». 
likeså at det var feil når per- De medisinske overgrep sin erindringsbok «Kom nord Marineattasjeen spurte vi-
soner fikk dødsdom uten å som ble utført mot Vidkun med meg» forteller obersten dere om han således kunne 
bli mental undersøkt, dvs. un- Quisling, er tidligere beskre- at han under et besøk i Eng- meddele det britiske admi
derkastet judisiell observa- vet i Aftenposten (3). Han land, vistnok i 1944, traff en ralitet at Oslofjorden var fri 
sjon (1). ble frarøvet sin evne til å for- arrogant engelsk offiser som for norske miner. Til dette 

svaresegpåenskikkeligmåte sa: «Norge er da en engelsk svarte så stabssjefen med 
underrettsforhandlingene på provins, Ikke sant»? kommanderende admirals 
grunn av inngrepet som med- At Storbritania har be- samtykke: «Ja». Etter å ha 
førtekonsentra-sjonsvansker handlet Norge som en de mottatt dette svar forlot ad
og hodepine. Det får man en facto provins finnes det man- miral Boyes admiralstaben.» 

Villende bedragere? 
Anders Tyste (2) uttaler i 

tidsskriftet «Det nye sam
funsliv» juli/august 1969: 
«Rettsoppgjøret ble fremmet 
under den oppfatning at vi 
hadde å gjøre med en rekke, 
bevisst villende bedragere. 
Utfallet ble dødsdommer og 
fengsling. Var derimot opp
gjøret fremmet under en an
nen oppfatning, en oppfat
ning noe mer opplyst og ny
ansert, under den oppfatning 
a~ vi hadde å gjøre med godt 
Villende og stort sett heder
lige mennesker, men som al
likevel var ubevisst drøm
mere og ulykkesfulgler i en 
forvir-red tid, ville oppgjøret 
blitt et annet. Vi hadde da 
kunnet avholde oss fra døds
dommer.» 

Urettferdig oppgjør 
Personlig tror jeg ikke 

klart inntrykk av når man ser ge eksempler på. Jeg nevner Både kommanderende ad-
på TV-opptak fra rettspro- noen: miral og hans stabssjef fant 
sessen. Quisling ble ikke be- Kl. 0012 natt til 9. april det sannsynlig at britiske sjø
handlet etter vanlig prose- 1940 ga kommanderende stridskrefter ville trenge inn 
dyre ved slike inngrep som admiral Henry Edward Die- i Oslofjorden natten til 9. 
krever innleggelse, men sen, ordre til sjefen for 3. april. «Kommanderende ad
måtte slcpe seg opp trappene sjøforsvarsdistrikt om at miral bestemte derfor at 
til sin celle på Akershus fest- fjordsperringen (miner) fjordsperringen foreløbig 
ning samme deg (forøvrig Rauer-Bolærne skui-le leg- ikke kunne bli lagt, for at 
heller ikke andre tilhørende ges snarest mulig. Ord-ren minene, i tilfelle, ikke skulle 
dømte NS kategorier som kunne imidlertid ikke bli ut- innskrenke de britiske krigs
senere ble pasienter). Så sent ført på dette tidspunkt, da skips opera-sjonsfrihet i far
som for 3 år siden ble dette minene ikke var klare. Kl. vannet,» heter det i Steen Il 
inngrepet imidlertid forsvart 0130 kom ny ordre fra kom- side 45. 
av nevrologer på RH i en manderende admiral: Fjords- Kl. 07.00 den 29. april mot
debatt i Aftenposten. perringen skulle likevel ikke tok den britiske sendemann i 

Når man så tenker på den legges, fordi det kunne ven- Norge, Sir Cecil Dormer, føl
klossete måte den foreløpige tes britiske sjøstridskrefter i gende telegram fra sin regje
psykiatriske erklæring ble Oslofjorden. ring: «Hans Majestets regje
avgitt på, hvor overfladisk Om årsaken til kontra- ring har besluttet at Hans 
den var, blir forvirringen to- ordren forteller krigshistori- Majestet Kongen av Norge, 
tal, men gir et klart hilde av keren E.A Steen i Norges hans følge og hans regjering 

skal evakueres sammen med 
de siste tropper som forlater 
Molde-omradet. Dette skal 
gjennomføres sågar mot Kon
gens ønske om nødvendig ... 
Hans Majestet skal ikke -
gjenta ikke - underrettes om 
evakueringsplanen på nåvæ
rende tidspunkt. Dere skal 
bare bruke makt hvis Kon
gen etter første evakuerings
natt nekter å reise.» Jfr. pro
fessor Kersaudy: «De (Kon
gen og regjeringen) hadde 
ikke noe valg.» 

Skodvinskolens lære om at 
den besluttsomme norske re
gjering dro til England 7.6. 
1940 for derfra å fortsette 
krigen mot Tyskland kom
mer i et merkelig lys når man 
hos den meget nøyaktige his
toriske skribent Bjørn Bjørn
sen leser følgende: «Den bri
tiske regjering fant ut at de 
burde presse Kongen til å gå 
ombord i et britisk krigsskip 
med sitt følge og sin regje
ring.» ~ «Narvik 1940» s. 342). 
Se ogsa Sir Llwelynne Wood
ward: «British Forreign Po
licy in the Second World 
War» Vol I s. 131: «After this 
failure, the King and the 
Crown Prince decided to stay 
in Norway .... Norway must 
give up fighting and negotiate 
with the Germans. Later on 
June 5, however, the King 
and Crown Prince agreed, 
unter strong British pressure, 
to come to England. They 
left Norway on june 7.» 
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iIlIRlli~ål_ll Premisser og bortforklaringer 
være: Hva sa jeg? Det var lovlig. 

President Mitterrans berømmelse av 
Hitler-Tysklands soldater 

Frankrikes avgående president har en mangfoldig bakgrunn. 
Under krigen samarbeidet han med okkupasjonsmakten i sitt hjem
land, etter krigen ble han kommunist. Nå som en av sine siste 
offisielle gjerninger har han utalte seg om soldater og offiserer som 
deltok på tysk side under siste krig. Disse skulle berømmes for sitt 
mot. 

I en tale i Moskva sa den avgående presidenten at han aldri hadde 
ansett de tyske soldater som sine fiender. I en tale i Berlin snakket 
Mitterrand om sin tid som fange og soldater han ble venner med. 
Mitterrand er det eneste av dagens europeiske statsleder som selv har 
deltatt under siste krig. (Se siste side) 

Hvor lenge skal vi vente på at jubileumskomiteen i Norge kommer 
til samme erkjennelse som Mitterrand? 

Dagsnytt 18.00 3. mai 1995 
Dagen 3. mai bør for ettertiden fremstå som dagen NRK innrøm

met at det foregikk mishandling av varetektsfanger, NS-folk, i norske 
fengsler etter krigen. I en samtale mellom et NS-barn og en journalist 
innrømmet profdr. juris Anders Brattholm at fanger ble mishandlet 
mens de satt i varetekt etter mai 1945. Spesielt nevnte Brattholm 
mishandlingen av NS-mannen Professor Adolf Hoel som ble utsatt 
for fingert henrettelse og fikk lite mat. Vi kjenner mange tilfelle av 
mishandling og uthungring som vi gjeme lar professoren få dele med 
oss. Dr. juris Brattholm må gjeme ta kontakt med oss slik at han kan 
utvide sine kunnskaper om de norske overgrepene etter mai 1945. 

Professor Brattholm kan bl.a. lese «Frimodige Ytringen> av Marta 
Steinsvik, P. Harsem: «Rettsoppgjørets svarte flekken>. «Utrolig men 
sant!» og «Folkedommen over Rettssvikerne». 

Er det i forsoningens navn at NRK har tillatt offentliggjøring av 
mishandling av varetektsfanger, NS-folk, i Norge etter mai 1945? 

Britiske flåteraid langs norskekysten under krigen 
I NRKs TV-program «Evig heder ... » har vi denne jubileumsvåren 

fått vite sannheten om britisk senking av norske sivile skip under 
krigen. Av de mest grotesk er senkingen av M/S Riegel og M/S Irma. 
M/S Riegel ble senket av britiske «gentlemen», uttrykket er hentet fra 
NRK-programmet, i korrekt antrekk, slips eller silkeskjerf. Gevin
sten de britiske gentlemen fikk ved dette angrepet var 2 571 russiske 
krigsfanger. 

M/S lrma ble senket av norske MTBer tilhørende den britiske flåte 
en søndag. MTBene lå bak en øy og ventet på et passende skip å 
senke, om dette var et krigsskip eller sivilt skip betydde ingenting. Et 
skip skulle de tapre senke. 

NRK opplyste at Regjeringen Nygaardsvold hadde bedt om at 
ingen sivile norske skip måtte senkes. Denne bønnen var det ingen 
som brydde seg om. 

Det mest beklagelige i forbindelse med sjøfolk tilhørende hjemme
flåten er at de som døde på havet ikke er verdiget en plass på 
minneplatene i Stavern, over dem som ofret sine liv på havet. De 
begrunnelsene som ergift fordelte, er så banale at vi ikke vil sitere dem 
i vår avis. Vi håper at de ansvarlige har gode argumenter for ikke å 
verdsette hjemmeflåtens sjøfolk på samme måte som sjøfolk i 
Nortraship, Nygaardsvoldregjeringens uteseilende flåte. 

Nok arbeide å gjøre fremover! 
I tiden som kommer må vi intensivere arbeidet med å få flere 

historikere til å studere ulike sider av okkupasjonshistorien. I tillegg 
må vi intensivere opplysningene omkring Svenskeutredningen. Dette 
dokumentet har ikke blitt tillagt nok oppmerksomhet de siste 30 
årene. Dokumentet er en av de beste kortene vi har når det gjelder 
de uriktige dommene over våre foreldre. 

Derfor må den i en tid fremover spres blant historikere og jurister 
slik at disse to yrkesgrupper får innsyn i de argumenter et interna~lo
nalt annerkjent juristinstitutt hadde mot de gale lovene våre foreldre 
ble dømt etter. 

Andre arbeider som må gjøres er å henlede oppmerksomheten på 
forfølgelsen av NS-barn etter krigen. Skal uretten mot oss NS-barna 
bli kjent må vi tvinge styresmaktene til en diskusjon med oss. NS
barna har ingen skyld i hendelsene under krigen, men ble av bermen 
brukt til /1 gi våre foreldre en tilleggsstraff til den de ble dømt til! 
Samfunnet må ta ansvar for den urett vi har lidt. Den kan ikke feies 
under teppet. Det e' vår, NS-barnas, oppgave å kjempe for at våre 
lidelser bringes frem i lyset. 

Av Hakon Warendorph bare ikke mulig å se eller Et omfattende internasjo-
Vi slutter ikke å imponeres høre det i alt levenet fra tale- nalt lovverk er laget og til

over den iherdige påpasse- korene. . . slu.ttet ~gså av Norg~ fra om
li~heten som stor~ deler a.v En som Ikke har d~ltatt l knng arhu.ndre.skIftet og 
var intelektuelle ehte, politI- koret, er f~v. bISkop, fremover. DIsse gI~ okkupant 
kere og media utviser over- ~r.theol. og phIlos. Per Løn~ 0& okkupert rettIgheter og 
for den fare nynazister og mng. I Aftenposten 26. mai ph~te~. Det er noe Lond0I.1-
rasister utgjør. Denne udefi- under«~ d~g» har han «Me.l- regjenngen etter e~ tapt kng 
nerte vesle skare er viet en lom to JubIleer» en hyggehg som følge av regjenngens 
oppmerksomhet so~ de mu- visitt til ~<Land o~ Folk». Vi ~g.en katastrofale forsvarspo
ligens tar som smIgrende. har redIgert aVIsens navn htI~~ og suspekte utennks
Samtidig slutter vi heller ikke omvendt, men ser den kro- POhtikk burde rettet seg et
å undres over den likegyldig- nologiske logikk og tilgir så ter. Bl.a. var Londonregjerin
het de samme fanebærere gjerne. Hans ærend er forso- gens oppfordring til illegal 
Ieg~er for dagen ved å for- ning og fo~ståelse. Eto bud- vir~sompet klart i strid med 
biga i taushet den største fare skap som Ikke var patren- de mngatte avtaler. 
pr. dato; at store deler av gende i hine hårde dager i Bortsett fra den nevnte re
verden fortsatt beherskes av kirk~li~e kretser. D~t e~ van- gjerin.g og d~ns lo~maker~, 
de forskjelligste former for skehg a ~ølge Lø~n.mg l hans har VI r.o~shghet tIl fo~sta
kommunisme med en høy~t oppfatnmg. av EIVInd ~erg- e1s~ o~ tIl&Ivelse. I?etovar Ikke 
variabel, men meget aktiv grav, men VI skalla det hgge. grelt a onentere l sa uover
stamme av gammelmarxister Det er et annet forhold som siktlig lende, men alt dette 
som ledere. er viktigere å vie opp merk- har vi forsøkt å forklare, og 

Som kameleonen skifter de somhet. vi har ikke behov for å bort-
stadig farger men deres bar- Selvforsvaret driver «en fa- forklare. 
nelærdom ~r grunnfestet. lanks av våre gamle NS'ere Vi har mindre problemer 
Det er ikke mere en 7-8 år til å bortforklare alt som over- med å innrømme feil enn 
siden disse ledere avsluttet hodet lar seg bortforklare og nordmenn flest. I alle fall hvis 
sin skolering og enda kort~re litt ~il om krigsåren~s drama>:. v.i sk!ll bedø~me etter de u~al
tid siden de uten reservaSjon sknver Per Lønnmg. HVIS hge mnlegg l landets forskjel
representerte det system hvis dette ikke bare er et filolo- lige media i dette jubelår. De 
virksomhet og resultater ver- gisk glipp, er det faktisk en få som har våget og vært hel
den må slite med i generasjo- feiltolking av hva vi i Folk & dige (uheldige?) og sluppet 
ner - dersom den får anled- Land - og på flere andre plan til med reflekterende nyan
ning til det. - driver med. Gjennom sv~rt sering har fåt~ «så Ørene har 

Vektige og langt fra hyste- omfattende dokumentasjo- flagret». SærlIg har de hyste
riske røster når oss fortsatt ner mener vi å forklare. Det riske a~grep på Erik Bye og 
fra de kommuniststyrte lan- er tross alt noe annet. ThorleIf 0Isang vært avslø-
dene både i Europa og elle!s Det dreier seg <?m en for ren~e.. . 
kloden rundt. Tsjernavm oss ødeleggende pastand om VI tro SIkkert fCIl man-ge 
skrev: «Jeg taler for de tause~> l~nds~orræder~ og m~dyirk- &anger. pet er beklagelig sær
i 3D-årene uten at naive poh- mng tIl barban som VI vII av- hg fordI det kunne ramme 
tikere og selvsentrerte intel- sanne. Lønning kan ikke folks integritet mere enn nød
lektuelle tok hensyn. Han være ukjent med at et helt vendig. Men det er ikke l!ten 
hadde skoen på slik som da- spesielt lovverk ble stablet videre straffbart og slett Ikke 
gens «varslere» har. Vi bør på bena, hvis politiske hen- landssvik. Det er de ~lIegale 
ikke igjen la våre. kamuflerte sikt er ganske kl~r. .E~ lov- som har lagt premIssene, 
kommunisterregjereoglegge verk som hverken jundisk el- valgt tema, forum, skyts ~g 
premisser. Her til lands an- ler logisk kunne forsvares el- deltakere. Meget av vår tId 
gir de fortsatt marsjretningen ler dekkes av Grunnlovens har gått med til å forsvare oss 
og bestemmer tankten, og de ~ødrettparagraf. Fra ~in'plass etter dom og straff .. Under 
som skulle vise veg og tyde l London kunne regjenngen rettssakene var det hten e1-
skriften finner frem sine verken bekjentgjøre eller ler ingen anledning. Per Løn
haveredskaper og pleier si~e iverksette lovene i No~ge. ning kan. nå~ som helst få 
hobbier. Det er bade ufarhg Den eneste loven som pa et adgang til vare velordnede 
og sundt. Ved neste korsvei vis kunne settes. i kr!lft, var arkiver og boksaml!nger. Vår 
er skjoldene ubesudlet den famøse «bigarnIloven» store respekt for vItenskaps
blanke og devisen kan igjen som selvsagt heller ikke var (Forts. side 7) 

Referatjra 17. maitale i Mo i Rana ved Else Øverli i Rana Blad 19/5-95. 

- Vi kan alle gi vårt bidrag 
Tor Jakobsen (AP-politi

ker. Red.anm.) innledet sin 
tale med å spørre om vi egent-
1ig er så glad i dette landet -
eller om vi er blitt en nasjon 
av sytere, hvor det gjelder å 
klage høyest og kreves mest. 

0$ han hadde flere alvors
ord a si til ranværingene, idet 
han minnet om 17. mai
feiringen både i 1940 og 1945. 

- Vi har ikke lov å gi opp 

håpet om å bevare freden i 
verden. Vi kan alle gi vårt 
bidrag. Ganske enkelt ved at 
vi bryr oss. Likegyldigheten 
er farlig. Vi må bry oss om 
hva som skjer med naboer, 
med venner, med dem som 
er annerledes, sa han. Han 
minnet om at kunnskapen om 
krigen er viktig, og appel
lerte til alle som ennå husker 
det som skjedde i krigsårene, 

om å skrive ned sine opple
velser. 

- Det gjelder ikke minst de 
som valgte feil side. Det lå en 
grunn bakom valget som ble 
tatt. Vi vet det i ettertid ble 
begått urett mot dem som 
valgte «feil». Jeg har ofte 
gremmet meg over trakasse
ringen når jeg har bladd til
bake i aviser og papirer fra 
den tida, sa han. 
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Abonnement: Pr. år kr. 160,- (i omslag kr. 200,-, utland kr. 240,-). 
I Gøteborgpostens lørdagsnummer 29/4-95 har Tomas Forse: en artikkel i ~nledning a~ 

8. mai jubileet i Norge. Han virker både velorientert og velovervelet med fornuftIg avstand ttl 
stoffet. Av spesiell interesse for oss er hans omtale av to motstandsmen,!- som med n~sten e.t 
halvt hundre års mellomrom har «tråkket i salaten» med sine kontroversielle bemerkmnger ttl 

Giro: Post OBOB.51 64504. Bank 6063.0501248 
Abonnement (10 nummer i året) løper til det oppsies skriftlig. 

Annonser forskuddsbetales med kr. 2,- + m.v.a. pr. spaltem.m. Minstepris kr. 100,-. 
Utgiver: NS HISTORISK FORLAG 

ISBN OB02-9652 frihetsfeiring og rettsoppgjør. Det gjelder o.H. L~nge/and og Thorleif ~~sang. o 

Vi har klippet nedenstående fra Forsers kromkk og benyttet den angmale sprakdrakt og 
overskrift. 

Et b takk Deterklartattnormennen svikoppgjøret». Det vill sega rev · en harallanlednin~attfirabåde de for~aderiI?roeesser som 
.. .. 7.-8. maj, befn~lsedygnet, ledde tIll30 .. dodsdomar, var; 

For annen gang I mme 6 år I redakSjonen overlater oeh 17. maj, natIOnaldagen. av 25 verkstalldes, men oeksa 
jeg med glede min faste plass til en kjær venn. Første Den nationalistiska yran till de trakasserier som drab
gang (nr. 10/93) var det Eimis yakre tale ved en kommer inte att ha nå~ra bade dem som ha de fraterni: 
frontkjempersammenkomst som Jeg sYI'!es yåre le- skremmande drag oeh Visst serat med oekupantern~,. I 
sere burde få del i. Denne gang er de ~nk Rlshovds er det merkligt i en tid der synnerhet dem som. bllVlt 
brev. Det sprenger grensene for det pnvate. nationalism mest definierar tyska s.oldaters kVlOno~. 

sig som hat. Myeket I detta borde ha vant 
Kjære Hakon, Sonja og alle de andre trofaste kjem- Endå kan det diskuteras ogjort. 
perne omkring dere! .. vad den norska nationella 0isangs uppgifter kan 

A propos kjempere, hvorfor har bare VI s.om kJem- stoltheten forutsattar av fOr- kompletteras med att man 
pet på en viss front fått hedersnavnet «Frontkjempere». enklingar overenskomna erinrar om den arresterings
Alle kjempet på en eller annen front - minst like hardt tystnader ~eh lik i gardero- våg som giek over Norge i 
og ofte like utsatt. ben. maj 1945. Det brukar påstås 

Jeg har nådd min alders barndom og husker bare I februari i år publicerades att upp mot 100000 norrmen 
det som hendte femti år tilbake. Nå skal jeg ikke en kronika i konservativa M- granska des, det vill sega var 
begynne å mimre på refrenget «Husker du», bare en tenposten som ve ekte en del sjunde eller åttonde fa~ilj. 
episode som dukker opp når jeg skriver Hakon og ilskna protester i Norge, men 53 000 forklarades skyldlga 
Sonja og tenker på Dr~mmen:. Smågutta, Sigur.d Olav oekså en stor portion talande oeh 23 000 sattes i fangeise 
og Finnemann kom tilbake til kontoret, blodige og tystnad. Det var ~n ~horleif e!le! i tvångs~rbete. Ti~l inte 
forslåtte for å hente nye bunker av Fritt Folk som 0isang, veteran I «hJemme- sa hten del rorde det sig om 
skulle ut til folket på Lierstranda, -og få mere juling. fronten» oeh senare skolchef de rattankandes hemnd. Pro
Jentene på kontoret forsøkte å forbinde, plastre og i Bærum som ville erinra om portionerna mellan brott oeh 
lappe dem så godt de kunne, og helst holde dem inne ett par, t~e saker innan Jubi- straff va~ inte alltid ~imliga. 
-men de skulle ut igjen. Når jeg tenker tilbake kommer leumsfesten borjade, pa det En mild oekupatlOn oeh 
ofte de yngste i fokus. Tenk hvilken mobilisering av att «overdreven selvros» inte en meningslost streng upp
gode viljer! Og hvilke storslagne visjoner som drev skulle bli det bestående in- gorelse med avfallingarna var 
alle, fra NSUF til de eldste! Som verden ser ut idag er tryeket av denna minnesvår. alltså den motbild som i 
det vanskelig å tro at vi har fått oppleve en sånn Serskilt heroiskt oeh gloriost februari månad presentera
epoke. . var nemligen aldrig motstån- des i Aftenposten, den 

I denne forbindelse må jeg få lov ~ gjenta noe Jeg det mot oekupanterna, me- tidning som C?ekupanterna 
har skrevet en gang før. Det er en sveitsisk pedagogs nade skribenten. Snarare anvande som sm egen under 
devise fra forordet til. J~an Mabires bok om d~n første svagt oeh dåligt org~nise.rat. de mork~ åren. o. 

Europahæren, «Berim 1m todeskampf 1945». Oeh det har han fOrvlSSO mte Den bIiden kan pammna 
«Oas Vergangene kehrt nicht wieder, schon gar varit ensam om att påstå. om det enmansfelttåg mot 

nicht in den a/ten For"!en .. Aber was darin g~oss war, Mer uppseendev~e~ande i f?rre.derip~oeesserna som på 
edel gedacht und auf"cht,g geglaubt, von L,eb~ und hans artikcl var pastaen det sm tid major o. H. Lange
Begeisterung erfiillt und zum letzfen opfer bere,t wa~, att den tyska oekupationen land foretog. Langeland hade 
das wird ewig leuchten, Ansporn und Kraftquell ble,- intekundekallasvaresigbru- varit motståndsman oeh 
ben - so/ange es ein europeisehes Menschtum geben tal eller hård. Tvertom var «mil.org.» ehef i Oslo oeh 
wird». ... . de tyska soldaternas age- han skrev två av de mest 

Dette var bare en liten hilsen til gjengen der og rande i huvudsak diseipli- forgripliga boeker som kom
omkring dere. Jeg er så glad for at dere vil og ork.er nerat oeh militert korrekt. mit ut i Norge efter kriget. I 
kjempe videre. Ha takk for d~t og takk for en go~ aVIs. Myeket talar fOr att oeku- Norg~ er de .svåra att 
Hakon o. Co. Jeg les~r alltid F&L før dagsavls~ne. pationen i sjelva verket var uppbnnga, ,:"ed Ja~ kupnat 
P~ss godt på dere - VI skal ~a dere lenge! EI'! hte~ den mildaste krigsoeku- mer,ka, oeh.1 Svc;nge hgger 
hilsen var det, og følgebrev til det Jeg har på hjertet. pation som vi kanner under de I forsknmgsblbhotekens 

dette århundrande, skrev magasin. 
Mine skatter: skolchefen. På sådana påstå- «Dømmer ikke» oeh «For 

Jeg eier en skatt så stor at jeg tviler på at det finnes enden bygger man inte fest- at I ikke skal dømmes» lyder 
ord, som kan beskrive den. Og skatten er min venne- tal. Men vern kan påstå att de kristligt moraliserande 
krets. Den er utsøkt - spesiell - nei, unik. Mange av han ~ar helt fei i sin be- titlarn'.l.yå l:~ngelands boe
dem er borte, men de lever i oss akkurat som de dommng? ker. SJaiv domer han dem 
gjorde mens de levde, og gir oss liv og krefter til å Slutligen bad 0isang att få som domde landsforradarna 
fortsette. Som det heter i sangen «Freunde sterben erinra om det morka kapitel oeh han gor det genom att 
nicht». De er bare gått foran, som de også ofte gjorde i efterkrigshistorien som går påstå att der fanns en upp
mens de levde, for å vise oss veien. under beteekningen «Iands- rorande inkonsekvens i hela 

Vi som ennå er oppegående og kan glede oss over ___________________ _ 
livet og våren, får håpe at den ballast vi har kan hjelpe Denne halen hadde J·eg planlagt for avisen. Men oss å møte verdens galskap. 

En annen skatt som jeg også eier, er bøkene mine. den ble noe mer enn jeg hadde tenkt meg; bare en 
Når savnet etter vennene mine blir altfor stort - det liten fortsettelse til den lille vårhilsen til dere, medar
gjelder både levende og døde venner, - så leser jeg beidere og øvrige venner, - i nostalgiens tegn. Og så 
kanskje Knuts «Dilemma» - så er kameratene sammen får det bli. 
igjen. Thor Wiking m.fl. Med varme hi/sner og takk Erik 

«landssvikoppgiøret». Små
forradarna straffades hårt for 
att de fOljde de forordnin&ar 
som upprattats av expedita 
samarbetsman - samarbets
man inom rattsvasendet som 
sjalva, i många fall, giek fria. 
Så ser huvudlinjen ut i Lange
lands anklage Ise. Det så kal
lade administrationsrådets 
riktlinjer fOr samarbete med 
oekupanterna eiteras i all sin 
upprorande tydlighet av Lan
geland, vars framstallning 
vilar på dokument, rund
skrivelser oeh embestsmans 
offiseiella uttalanden. 

Det var många som for
rådde utan att vara medlem

(Forts. side 7) 

Randolf AJnæs 
pl temamøtet 

Vårens temamøte var 
som vanlig godt besøkt. Det 
var sendt ut innbydelse til 

Krigsbarnforbundet og NS
barn, og en del hadde 

funnet veien. 
Foredragsholder var pro

fessor Dr.med. Randolf 
Alnæs. Han behandlet retts
oppgjøret fra sitt spesielle 
ståsted under tittel: Psykolo
giske faktorer i forbindelse 
med rettsoppgjøret. Myter og 
virkelighet. Professor har ut
vist beundringsverdig faglig 
integritet i sin behandling av 
dette vanskelige tema, men 
også hans humane innsikt og 
mot avtvinger dyp respekt. 
Den oppmerksomme leser vil 
allerede ha funnet Dr. Alnæs' 
foredrag på første side i dette 
nummer. 

Foredraget ble fulgt aven 
livlig ordveksling som bar 
preg av engasjement og også 
av vonde opplevelser og van
skelig oppvekst for de mest 
sårbare gruppene. Med flere 
fagfolk av Alnæs-kaliberville 
forståelse og forsoning kan
skje vært en realitet i «jubile
umsåret.» 

Møtet den 9. mai ga også 
anledning til hyggelig sam
vær med enkel bevertning. 
Tradisjonen med temamøter 
vil bli fortsatt til høsten. 

HaWa 
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SIDE 4 

Av lektor Olav Hoaas 

. I mai 1945 kapitulerte de 
tyske styrkene i Norge og 
overdro sin myndighet til en
gelskmennene, som var de 
eneste man i dette område 
(unntatt lengst i nord-øst) var 
i krig med folkerettslig sett. 
Landet var i det neste halvår 
delt i fem engelske militær
distrikter, og engelskmen
nene satte igang en storstilt 
ødeleggelse av etterlatte 
tyske verdier. Våpen og milli
tærmateriell, fottøy, bekled
ning, kjøretøyer, bygninger 
og idrettsanlegg ble destru
ert. Slik ville man forsterke 
landets behov for importva
rer og dermed for ny &.ields
stiftelse i utlandet og saledes 
føre landet tilbake under 
fjernkontrollen. Denne had
de hele tiden virket på regje
ringen av 1940 som var reist 
over til London. Den hadde 
avsluttet fiendtlighetene mot 
Tyskland den 10. juni 1940 
og gitt offiserene valget mel
lom å gå i krigsfangenskap 
eller å avgi æresord på at de 
ikke ville gjenoppta våpen så 
lenge den pågaende euro
peiske konflikt varte. Dette 
ble bekreftet i en hvitbok som 
regjeringen utga i 1941. Men 
litt senere var disse gamle 
politikere kommet på andre 
tanker. Nå het det at man var 
alliert med Storbritannia i 
den pågående krig. Ingen har 
sett alliansetraktaten. Det ble 
enighet om at de penger tys
kerne hadde satt i omløp i 
Norge skulle trekkes inn igjen 
når freden kom. Så skulle det 
skaffes nye pengemidler til å 
betale renter på nye låne
opptak i Hambros Bank ved 
at en del av sjøfolkenes hyrer 
ble beslaglagt for det såkalte 
Nortraship-fond. For å skaffe 
ytterligere midler laget man 
rettsstridige forordninger 
som fikk tilbakevirkende 
kraft og som skulle «rettfer
diggjøre» en plyndring av de 
folkefeller som hadde sluttet 

FOLK og LAND NR.6·1995 

Den kompakte majoritet 
Brev fra Helge O. Fjugstad 

Hr. redaktør. 
dere som Norge. Etter 1945 Jeg har fått den ære av å 
blefengsler og fangeleire ful- bli omtalt i Deres avis nr. 4-
lere enn noen gans før, og 1995 . 
det ble nå også vanhg å plage En person som kaller seg 
fangene der, slik vi kan lese Fredrik Skaubo liker ikke 
om det i Martha Steinsviks min fremtoning på TV2. 
bok «Frimodige Ytringer». Holmgang. 
De som hadde holdt hjulene Det er greit det, for heret
i gang for tyskerne i nærings- ter tar jeg ordet forvirret som 
liv, kommunikasjoner og an- et hedersord. 
leggsvirksomhet, ble over- For, - hvis det er å være 
sett. De var jo partipolitiker- forvirret å sørge over de mil
nes velgere og kunne ikke lioner døde i leirene til nazis
fornærmes. Tidens store slag- tene, da er jeg glad over å 
ord var godvilje, humanitet, være forvirret. 
toleranse og forståelse. Men innlegget til Fredrik 

fullmakten og 7. juni 1940 
uten å ta med seg hvilken 
lidelser han har påført gene
rasjoner ved det valget han 
gjorde under krigen. I all sin 
selvopptatthet om hvilken li
delse han har hatt i det Sosi
aldemokratiske helvete, -
overser han NS-barna med 
suveren forakt. Våre valg blir 
bare paranteser i hans luk
kede hode. 

Jeg har et velment råd til 
Fredrik Skaubo: Fortell hvem 
du er, fortell hva du gjorde, 
uten omsvøp!!! 

Vi som er NS-barn har be
hov for det. 

opp om Quisling. NS skulle Fra Alternativt Samfunn 1/95. Skaubo viser i all sin tydli~het 
gis skylden for at landet var ___________ den nasjonalsosialistiske and, (Bortsett fra at vi har strøket 
trukket inn i krigen. Partiet _ forakten for svakhet og 7 utropstegn etter "omsvøp" er 
skulle ha konspirert med fi- anderledes tenkende. Han innlegget uten endring eller 
enden og følgelig være an- Den ene _ hamrer løs med Elverums- forkortning. Red anm.) 
svarlig for de tap landet var 

Svar fra Frederik Skaubo blitt påført. For disse tap og den andre 
skulle alle partimedlemmer 
gjøres kollektivt ansvarlig og Detutgistoslagsver- Jeg har ikke meget å til- uforstålige forhold. Jeg an-
erstatningspliktige med sin denshistorier. Den ene føye det jeg skrev under oven- tok at det massive oppbud av 
formue. Det ble krevet at alle er den offisielle, tiIIem- staende overskrift. Jeg be- militære som følte seg pro-
skulle ha forstått at landet pede, bestemt for his- klager at Fjugstad har lagt en voserte (?) til å forsvare seg 
stadig hadde vært i krig med torieundervisningen. - annen mening enn jeg i min mot noe de ikke var angrepet 
Tyskland og at et sivilt styre Den andre er den for- beskrivelse av hans deltakelse for (i alle fall ikke av NS-
av landet gjennom okkupa- tiede som gjemmer de i møtet. folk), hadde gjort ham like 
sjonstidenfølgeligvar bistand virkelige årsaker og «Forvirret» er etter min forvirret som mange av se-
til fienden og således forræ- hendelser. språkforståelse en betegnelse erne ble. Da angrep jo er det 
deri. Honore de Ba/sac på den tilstand man kommer beste forsvar, ble den bas-

På dette grunnlag bragte i under nye uventede eller (Forts. side 7) 
man Qu~lingstilhengere til ~ _______________________________ ~ 
taushet overfor reUsover-
grepene, for man fengslet 
dem som forbrytere og fra
tok dem statsborgerlige ret
tigheter for tiden etter 
straffesoningen. Da disse 
mennesker ikke kunne kal
les hverken raseforrædere 

SEIERHERREN 
SKRIVER HISTORIEN 

eller folkesvikere, kalte man ---A-v -A-n-to-n-O-Zs-ta-d--
dem «landssvikere». 

Også de nordmann som Hovedtema i regjering, 
hadde gjort frivillig innsats Storting og utenrikskomite 
for tyskerne på Østfronten 8. april 1940 var den britiske 
ble kriminalisert. De som minelggingen i norsk territo
hadde vært frivillige på en- rialfarvann. Det overskygget 
gelsk side fikk utmerkelser. I alt. Ingen syntes å reagere på 
50 år fortsatte man med å at et tysk troppetransport
dele ut medaljer til dem som fartøy, Rio de Janeiro, var 
hadde reist til Sverige i løpet blitt senket utenfor Lillesand 
av okkupasjonsårene. I for- og tyske soldater berget i 
hold til folketallet er det in- land. Sa de skulle til Bergen 
gen som har så mange krigs- for å hjelpe oss å kaste ut 
helter og så mange forræ- engelskmennene. Burde ha 

fått alarmen til å gå. Men 

er det kongen i statsråd som tyskerne. Kongen var skep
beordrer mobilisering. Den tisk. Tre forhandlere ble tatt 
mangel på kjennskap til ut, forberedt på å reise til 
mobiliseringsreglene som re- Oslo. Man sto i forbindelse 
gjeringen utviste var forsik- med den tyske sendemannen, 
tig sagt, straffbar embedsfor- Dr. Kurt Breuer, gjennom 
sømmeIse. Som andre måtte blant andre politimesteren i 
bøte for. Oslo. Men tyskerne foretrakk 

Da regjeringen utpå nat- å forhandle der regjeringen 
ten fikk melding om at en var. Senere ble Folkehøysko
fremmed eskadre hadde pas- len i Elverum 10. april avtalt. 
sert Færder, ble den sam- Tyskerne hadde sine grun
menkalttil Victoria Terrasse, ner, viste det seg. 

Det originale hjørnet 
den britiske krenkingen tok 
all oppmerksomhet. 

Forsvaret hadde mast på 
mobilisering 5. april og fort
satte maset, inntil det 9. april 
på morgensiden ble tillatt å 
kalle inn det minimum gene
ralstaben hadde foreslått, fire 
feltbrigader i Sør-Norge. Det 
var «delvis» mobilisering, 
innkalling med kort til hver 
enkelt, første fremmøtedag 
11. april. Generalstabssjefen 

uten kongen. Stortingspresi- Det er høyst forståelig at 
dent Hambro hadde fremsyn man mente den danske løs
og tiltak til å beordre satt ning var å foretrekke frem
opp et ekstratog fra Oslo for for krig, med et forsvar som 
å få kongen, regjeringen og ikke bare var blitt forsømt en 
Stortinget unna. Fallskjerm- årrekke, men direkte mot ar
jegerne som gikk ned pa For- beidet av det brukne geværs 
nebu, kjørte til slottet for å menn. Og som man ikke 
hindre kongen i å komme ut hadde hatt mot og tiltak til å 
av byen. For sent. Berget seg mobilisere før motstanderen Forfengelige tanker 

etter 60 IIhjørner·. 

Når livets lampe slukkes 
og mine øyne lukkes 
da av min muld 
kan korn av gull 
måskje som blomster plukkes. 

HaWa 

spurte da forsvarsministeren 
om han var blitt gal? Regje
ringen har senere hevdet at 
den beordret alminnelig mo
bilisering. Etter Grunnloven 

til Hamar. allerede sto i landet. 
Etter krigen har utenriks- Tyskerne nølte ikke, men 

minister Koht på en drama- sendte en avdeling fallskerm
tisk måte fortalt hvordan han jegere mot Elverum for å 
og regjering,en utpå morgen- stanse kongen og regjerin
kvisten avvIste de tyske krav. gen som var på vei mot Sve
På Hamar ble først Nygaards- rige. For å sikre mobiliser
vold-regjeringens ønske om ingsstedet Terningmoen, la 
å tre tilbake avvist som uhel- sjefen for Østopland regi
dig, slik situasjonen var. Det ment nr. 5 oberst Hans 
ble besluttet å forhandle med (Forts. side 7) 
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NR. 6 -1995 FOLK og LAND 

DEf FAlSKE SOVJEfPARADISET 
Av Frederik Skaubo den absolutte uforutsigelig- naliteter bidro. En make-

----------- het under alle forhold det donsk kvinne, overbevist 
Søndag, ll.juni 1995 ble det forferdeligste. Uten logikk og kommunist og motstands

i svensk 1V 1 kl. 20 sendt et rimelighet slo systemet til kjemper under hele krigen 
instruktivt dokumentarpro- med uhemmet kraft. Millio- (40-45) på Balkan, hadde 
gram under tittel: "Zek, uten- ner var utsatt for katastrofen overlevd mot alle odds og 
landske fanger i Gulag." Det gjennom syv ti-år og to gene- kunne ennå ikke forstå at 
var en beretning om sammen- rasjoner. hennes "kamerater" i det sov
hengende lidelser og umen- En overlevende amerika- jetiske marxistparadiset had
neskelighet som rammet og ner berettet om overgrepene de kunnet handle slik mot 
oftest knuste andre lands stats- gjenno ti år med beundrings- henne og tusener av hennes 
borgere i det kommunistiske verdig nøkternhet uten at det våpenbrødre. Et stort ansvar 
paradiset, uten lov og dom, reduserte inntrykkene. Han lå også på de allierte, USA 
uten at pårørende fikk noe å og hans far hadde med sveit- og England som reserva
vite. Disse deportasjoner og sisk diplomatpass vært i sjons-løst hadde etterkom
henrettelser startet med Le- Dresden ved kapitulasjonen met Sovjets krav om "hjem
ninogvartetilGorbatsjov.Det (den tyske), men ble igjen da sendelse" med etterfølgende 
gjaldt borgere fra de fleste eu- amerikanerne overlot byen og åpenbare deportasjoner. 
ropeiske land og fra Asia og til sovjeterne. Det ble en tra- Nar jeg har omtalt dette 
Amerika. Det gjaldt overbe- gisk feilvurdering. Han ble programmet såpass inngå
viste kommunister, forret- skilt fra sin far og havnet i ende er det fordi sannsynlig
ningsfolk, kulturutsendinger den beryktede Vorkuta-lei- heten for at vi skal få se det 
og turister. Her var ingen for- ren som rommet over 100.000 på NRK-TVer minimal. In
skjell på jøder og grekere. slaver av alle mulige nasjo- tet skulle glede meg mer og 

Ved siden av slavearbeidet naliteter.Tiltrossforenuhyg- overraske meg mer enn at 
(det verste i verdenshistorien, gelig dødsrate var det ingen jeg tar feil i min antagelse. 
som en russisk professor rakk problemer med å opprett- Kanskje var det en ide at 
å uttale før han ble drept) og holde dette "klient"-tallet. INO skaffet seg programmet 
den meningsløse volden, var Flere vitner av ulike nasjo- til sitt arkiv? 

FAKSIMILE FRA: "ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE", 8. MAI 1995. 

SIDE5 

John Sand: 

FRA MIlT KLIPPARKIV 
«Utlandet venter ny britisk aksjon i norsk territorialfar

vann! (<<Fritt Folk» nr. 9, 2. mars 1940. 
«På bestemte områder innen den kiemiske og 

metallurgiske industri skulle vi gjennnom var vannkraft 
ha særlige forutsetninger for å sikre oss en plass i det nye 
Europa som bygges opp.» (Aftenpostens leder 27.7.-40) 

«VI mistet 1/2 parten av vår handelsflåte og 3/4 av 
hvalfangstflåten». (Arbeiderbladet 1.10.-45) 

«Fra arbeidere og fra funksjonærer ved fabrikken 
foreligger det meddeise om at de er villige til å fortsette sitt 
arbeide som før når våpenfabrikasjon opptas.» (Det er 
Kongsberg våpenfabrikk det tales om, min anm.) 

Kilde: Brev av 26.7.-40 fra direktør Bache - Wiig til 
Administrasjonsrådet. 

Du må ikke glemme. 
Uke-Adressa, Trond

heim, for 6. mai -95 omtaler 
en undersøkelse blant en
gelske barn. Resultatet av 
testen er offentliggjort i 
Sunday Tames. 

Barn (alder ikke oppgitt) 
ble spurt om de visste hvem 
Winston Churchill var. Et 
av tre barn hadde ingen 
anelse om hvem Churchill 
hadde vært. Noen mente at 

han hadde vært president i 
USA, andre gjettet på at 
han haddeværtforsiknngsa
gent eller sangkomponist. 

Nesten 90% av barna var 
ukjent med hvem feltmar
skalk Montgomery var. 

Avisen nevner ikke om 
barna ble bedt om å identi
fisere sølvpengemannen Ju
das Iskariot. Kanskje ville 
han ha kommet bedre ut 
enn den «store» Churc-hill? 

MANEDENS 
PERNILLE: lYledaljens bakside 

Midt under frigjØrings- ken,» sa jeg. skriver han: fra Churchill i september 1939 erte samlet mer enn tre divisjo-
jubileet kom Gullet hjem for <At det i England ikke leg- «Norge ble jo ikke okkupert lanserte tanken om å mine- ner til Norge.» 
noen uker fra sin midlertidige ges skjul på, ja, at det berøm- som en følge av et infamt inn- legge norsk farvann, og fram Jeg rakte Gullet utklippet olf, 
utlendighet i England. Jeg ny- mes at det var en strategisk fall hos Hitler, eller fordi den til april 1940, forsøkte de alli- sa: «Du kan jo lese det hele, sa 
ter tilværelsen, hun er fortsatt seier at man fikk lokket Hitler tyske flåten trengte baser mot erte å lokke tyskerne nordover. går jeg og henter oss noe å 
sitt gamle jeg som voksen til å invadere Norge.» Gullet la vest etter erobringen av Polen De brukte hemmelig og offent- drikke.» 
kvinne, og fant tilbake til so- vekt på hvert ord. i 1939, selv om noen historie- lig press, provokasjoner og Da jeg kom tilbake, sa hun: 
faen da vi kom etter å ha feiret «Det har norske masseme- bøkerfremdeles skaper det inn- grensekrenkninger, og de la «Det er en setning fra Bjørn
hjemkomsten med aftens på dia forskånet norske øyne og trykket. planer om militære tiltak i sens artikkel, som nok en gang 
restaurant. Ører for,» nesten avbrøt jeg Våre allierte, Storbritannia Norge gjennom mer enn 20 må leses høyt, nemlig denne.» 

«Hvordan står det til med henne. «Men jeg har klippet ut o~ Frankrike, var aktive for å møter i den britiske krigs- Hun heiste seg opp i sittende 
Pernille?» spurte hun. «Du en hederlig unntagelse. Vent fa oss okkupert. At vi senere regjeringen i januar-mars stilling og leste: «At vi senere 
skrev i et brev at hun ofte følte litt, jeg skal bare gå og hente har hatt politiske behov for 1940. Offisielt for å komme har hatt politisk behov for ikke 
seg nokså hjelpeløs uten meg, den fra utklippsmappen min.» ikke å ville vite det, bekrefter Finland til hjelp ved å sende å ville vite det, bekrefter bare 
og det var naturligvis smi- «Kall det en stemme fra en bare at sannheten blir det før- troppergjennom Norge og Sve- atsannhetenblirdetførsteoffer 
grende. Men til Pernilles opp- som roper i ørkenen,» sa jeg da ste offer både i kald og varm rige, men reelt for å tvinge tys- både i kald og varm krig.» 
lysning kan jeg fortelle henne je~ hadde satt meg igjen, «men krig. Det nytter ikke å hevde at kerne til mottiltak. Finnene «Var det ikke en de skjøt for 
noe som sikkert vil være av na skal du høre. Det er skrevet fordi Hitler- Tysklands politikk innså den fraværende hjelpe- angivelig å ha fått Hitler til å 
stor interesse.» av forfatteren Bjørn Bjørnsen, var årsak til den andre ver- viljen og ba aldri om slik hjelp. angripe Norge. Og femti år et-

Kunstpausen var der som og Arbeiderbladet hadde tatt denskrigen, mens vestmaktene Så ville de allierte tropper terhardeennåikkeværtistand 
før, så jeg visste at nå kom det det inn den 26.04. Jeg skal lese var «underlagt demokratiets stoppe malmen fra Narvik til til å kvitte seg med løgnene. Og 
noe av interesse. «Ut med det høyt for deg, i alle fall det spilleregler», så var vestmak- Tyskland, ogsa det nesten løgnerne, som led en annen 
sproget,» sa jeg. viktigste. Bjørnsen henviser tene berettiget til å trampe på grunnløst. død, lever da ikke lenger. Men 

Hun smilte: «Det har vel først til en Thorleif Øisang, de små land. For det er under Hitler var ikke opptatt av løgn kan visst gå i arv?» Sluttet 
neppe kommet frem i norske somiAftenpostenadvarermot krig at små lands rett til å Norge. Tyskernegjennomførte Gullet. 
media i seiersrusen.» sa hun. for mye selvros i forbindelse eksistere blir avgjørende. bare en eventualitetsstudie før 

«Ikke hold megpå pineben- med femtiårsjubileet, og så Virkeligheten er jo at helt midten av februar da de alli- Pernille 
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~~~~~~~~~~~ Tysklandhvordehørerhjem- keligtilgjenmæle.Jegharvan- folkningen renvaske seg for 
Psykologiske faktorer. .. me». Han var heller ikke snau skelig for å tro at en minori- denne skyld. Mange har kan-

av seg. Når relativt fornuf- tetsgruppe i samfunnet skulle skje akseptert samfunnets 
(Forts. fra side 1) tige folk med høg utdannelse være uten rettsbeskyttelse et- skurkerolle rent ubevisste, 
lings sinnstilstand og at han reagererpådennemåten,har ter at dom er avsonet. For overtatt det sosiale «stem
burde underkastes en judisi- jeg vanskelig for å tro at retts- noen uker siden fikk jeg til- plet». Skurken blir holdt fast 
ellobservasjon. Rent humane apparatet i seg selv skulle sendt enkelte uttalelser fra en I en sosial rolle som medfø
prinsipper krevde at alle styre unna all den irrasjon- av Nobelprisvinner Sigrid rer usikkerhet. Institutt for 
dødsdømte burde underkas- alitet som lå i tiden. Undsets bøker fra 1945 (9) - norsk okkupasjonshistorie 
tes en slik observasjon. Et- Interneringene av de utgitt på engelsk og svensk {INO) har heldigvis gjennom 
tertiden, særlig fra Russland mange «tyskerjenter» ble av under krigen - hvor det frem- arenes løp gjort mye for å 
har vist hvor vanskelig det er dem selvopplevd som straff, settes en rekke æreskren- motvirke dette ved å gi kor
psykiatrisk å vurdere perso- enkelte begikk selvmord, an- kende beskyldninger som i dag reksjoner av feilaktig frem
ner med politiske avvikende dre ble voldtatt og mishand- ville fått rettslige konsekven- stillte hendelser under kri
meninger. Her ble mange let. Få grupper ble mere stig- ser, og boken ville blitt inn- gen. Det er et prisverdig opp
plassert på psykiatriske sy- matisert og mobbet enn den dratt. Men som sagt, å gå ut o~ lysningsarbeid som her er 
kehus. Ved en judisiell ob- minoritetsgruppe i samfun- åpent markere seg, ville ogsa gjort med Knut Baardset, 
servasjon ville det være mu- net. De hadde ikke gjort noe her medført nye psykiske be- Bjørn 0string, Finn Thrana, 
lig å fa vurdert motivene for juridisk straffbart uten å for- lastninger og kanskje represa- SIgmund Knutsen, Knut 
de anklagede handlingene, bryte seg mot intimsfærens lier.Etfordømmendesamfunn Myhrer, Hakon Waren
dvs. om avvikende person- uskrevne lover ved å innlate har hittil hindret en slik åpen- dorph, Helge N. Wiig, Per 
lighetstrekkbidrogtildetsom seg i forhold til soldater fra het. Andersen og mange, mange 
senere ble betegnet som okkupasjonsmakten. Folk Irrasjonelle faktorer andre gjennom årenes løp. 
landsforreæderi. En slik un- oppfattet imidlertid dette Min hypotese om psykolo- Flere publikasjoner, filmer 

NR. 6 -1995 

tering er de sosialpsykolog
iske sammenhenger av fast
låste mønster med tiden blitt 
avdekket. Slike betraktnin
ger har hittil vært for lite 
fremme i debatten om retts
oppgjøret. 

Det var etter min mening 
også en kollektiv skyldfølelse 
som gjorde seg gjeldende i 
Finland hvor lottene ble bæ
rere av hele samfunnets skam 
og skyld for fredsavtalen med 
Russland som samtidig ble et 
forrederi mot den tidligere 
alliert, nemlig Tyskland. Det 
var lotter som var med på det 
tyske tilbaketoget inklusive 
de norske skijegernes til 
Norge. De forpleide sårede 
soldater og ble hos sine pasi
enter. For dette ble de straf
fet med bøter opp til 800 kr. 
ved tilbakekomsten til Hel
singfors i høsten 1945. dersøkeise ville eventuelt som provoserende på gren- giske faktorer når det gjelder og bøker er utgitt og distri

kunneføre til at Quisling ikke sen til forreæderi. Dette vi- rettsoppgjøret er at det juri- buert, temakvelder, diskusjo-
ble skutt. Dette var man redd ser hvor forrykt tiden var. I diske begrep skyld er blitt ner og TV -programmer er Sort-hvitt bildet. 
for. Det hadde for store kon- maidagene -45 ble sexualdrift blandet med irrasjonelle fak- avholdt. INO har formådd å Det ble under slike for-
sekvenser for etterkommen- og nasjonalfølelse blandet torer som hat og hevn rettet knytte til seg et nettverk av hold og i vårt eget land skapt 
de dommer. Imidlertid, når sam-men.Oppdemmetraseri mot okkupasjonsmakten og forskere som Sverre Hart- et fiendebilde hvor NS-orga-
det ikke ble noen observa- fikk fritt utløp. overførttilNSogandregrup- mann, Haagen Rignes, Hans nisasjonenogmedlemmerble 
sjon, var det etter min me- per. Disse grupper er blitt Fredrik Dahl, Kjell Fjørtoft, tillagt motiver, synspunkter 
ning folkeopinionen som be- Frontsøstrene og Røde Kors påført en moralsk skyldfø- Inger Cecilie StridskIev. Den og meninger som de ikke 
stemte rettspraksis og ikke Når det gjelder frontsøst- lelse, et sosialt stempel som siste har nylig publisert en hadde, ladet med primitiv 
domstolene. rene har jeg skrevet i Tids- detharværtvanskeligåver&e fremragende, og den eneste egenskaper,aggresjonoghat. 

Langfeldts oppriktige me- skriftet for Den norske lege- seg mot. Når man år etter ar rapport om de helsemessige Detvarutenkeligeformange 
ning var også å hjelpe Ham- forening i 1994 at sykepleier- får tutet ørene fulle av at du og sosiale belastninger front- borgere at slike grupper kun
sun, men fikk en ikke velfor- innsats på humanitært grunn- er en skurk, så er det vanske- kjemperne var utsatt for un- ne ha hederlige motiver for 
tjent mottakelse (5). Sjelden lag ikke bør kriminaliseres ligikkeåtropådet,dabegyn- der og etter krigen (lO). sine handlinger. Det går igjen 
er noen blitt så misforstått. og at landssvikstemplet bør ner man etterhvert å identifi- Betydningen av informa- i hele etterkrigsdebatten. 
Langfeldts oppfatning av fjernes (8). Nåværende pre- sere seg med et negativt selv- sjon og orientering kan ikke Mange fikk anledning til å 
rettsoppgjøret fremgår for- sident i Røde Kors, Astrid bilde, og mange får cn knekk understrekes nok. Dokumen- komp'ensere for sin tvil og 
øvrig tydelig av følgende ut- Heiberg er imidlertid av den iselvfølelsen.Jegtroratfront- tasjon er blitt mer enn en rådVIllhet under krigen. De 
sagn til «Folk & Land» 4. motsatte oppfatning. Hun er kjemperne har tatt på seg den slags rettferdiggjørelse av ble superpatriotiske og sterkt 
desember 1954 i forbindelse uenig i Bjørn Brulands pres- skyldfølelse som hele det nor- egne handlinger. Objektive fordømmende i sin holdning. 
med dødsdommen over mi- semelding fra 8. oktober 1990 ske folk har båret på. Sam- data fra arkivmateriale kom- Ensidig og uten motforestil
nister Skancke (etter henven- i forbindelse med Hanna funnets skyld og skam ble be- mer i dag med avsløringer linger ble utvalg av hendel
deise fra cand.jur. Alexan- Kvanmos bok: «Norges Røde visst/ubevisst overført til NS som ville være utenkelig for ser trukket frem som kunne 
der Lange): «Jeg deler fullt Kors mener at tiltale ikke og andre grupperinger (front- 10-20 år siden. Vi ser det i tjene til å sverte den tapende 
ut deres synspunkt m.h.t. det burde vært reist mot de nor- kjempere,frontsøstre,såkalte Fjørtofts bok, og nå sist i parts motiver og handlemåte. 
rystende i at saken ble av- ske kvinnene som virket som tyskerjenter og deres barn beskrivelsen av Eggedal- el- Så snart noen fra denne si
gjort av loven som var kon- Røde Kors hjelpepleiere i såvel som NS-barn). ler Haglebu-sla$et ved Gol- den forsøkte å heve sine rØs
spirert under okkupasjonen, Tyskland under siste verdens- Denne skyldfølelse er sik- historikeren Kare Olav Sol- ter til noe annet enn selv
all den stund der ble skiltet krig.» Nei, Frontsøstrene kertsammensattavflerekom- hjell (11). Ved uavhengig utslettende anger eller be
med at ved oppgjøret skulle hadde meldt seg til tysk tje- ponenter; først og fremst skyld- forsknmg kommer helt an- klageise, så var det bare 
anvendes den alminnelige neste og skulle straffes i følge følelse for det svekkede for- dre data frem som gir histo- «gammelnazistene» som var 
borgerlige straffelov. Og sær- vår nåværende president! svar vi hadde i årene før kri- rien et nytt perspektiv, et nytt ute og gikk. 
lig synes det meg ufattelig at gen som brakte Norge i uføre, scenario. Det utrettelige ar- Selv fremstiller seierher-
dødsdommen delvis basertes Hvem kunne ta støyten? skyldfølelse hos folk som sam- beid fra INO ~ennom mange ren seg som uskyldig og from. 
pådetomstridtespørsmålom Man kan i dag spørre seg arbeidet med okkupasjon- år begynner a bære frukter. Andre blir til mindreverdige 
Norge var i krig etter våpen- hvorfordelandssvikdømtehar smakten under krigen, for ek- Folk, særlig ungdommen, er individer med sjelelige de
nedleggelsen. Jeg synes det funnet seg i så mange negative sempel barakkebaroner som i dag mer enn før interessert fekter - da gjør det heller 
er prisverdig at De har ofret uttalelser og ensidige fordøm- måtte vise den motsatte hold- i de faktiske hendelser. Den ikke noe om de straffes. Selv 
så meget tid på denne doku- meiser opp gjennom årene, ning for ikke å bli mistenkt for stillingskrig som pre~et et- kirkens mann som Berggrav 
mentasjon og er sikker på at hvorfor landssvikstemplet og å være collaboratører, men terkrigstiden, synes a være gikk ut med slike myter og 
det ikke vil være forgjeves, de dommer som ble avsagt også skyldfølelse hos folk som forbi. Ved den linje som er ble korrigert av Langfeldt i 
selv om skaden ikke kan gjen- fortsatt er blitt stående. Sik- beundret frontkjempernes ført fra INO har fronten ikke Morgenbladet så tidlig som i 
opprettes.» kert er dette et komplisert motiver, men som offisielt ikke bare fått større toleranse, 1945 (12). 

spørsmål som også har med kunne tilkjennegi dette, skyld- samhold og solidaritet, men 
«Tyskerjenten» fritt vilt 
Når det gjelder de såkalte 

tysker jentene og deres barn 
er de fleste kjent med de ut
talelser som kom inn til Krigs
barn-utvalget sommeren 
1945 (6). De er så avvikende 
rent vitenskapelig sett at de 
ikke skal gjentas her (7). I 
høyeste grad like bemerkel
sesverdig er imidlertid også 
Scharffenberts uttalelse om 
at barna «skulle tas fra sine 
mødre og sendes tilbake til 

hele livssituasjonen til dem følelse hos mange fordi NS også fått større vitenskapeli~ Forsoning og samfunn 
som ble dømt etter krigen å tross alt hadde vært til nytte tyngde og bredde. Det er pa Hva så med forsonings-
gjøre. Det skal ryggrad til for å under okkupasjonen som bol- tide at historien blir revidert. aspektet. Slike fastlåste hold-
markere sine posisjoner og verk mot Rikskommisaria-tet, ninger eller fiendebilder som 
utsette seg selv og familien for en skamfølelse hos mange som Opplysning mot skyld vi har sett i presse og TV, 
nye pSy'kiske belastninger i til- egentli~varenigikampenmot og skam. hindrer forsoning. Et godt 
legg til de som allerede var bolsjeVIsmen, men selv ikke Selv om dokumentasjon eksempel på dette ser vi når 
gjennomlevet. Men også an- våget å erkjenne det eller gjøre har en verdi i seg selv, tror Erik By ~år ut i TV -debatten 
dre faktorer kan ha bidratt til noe. jeg at den også har hatt en i mars i ar og sier «dere (dvs. 
passivitet på dette punkt. Institutt for Norsk dobbelt funksjon, nemmelig frontkjemperne) kjempet 

Hvorfor har frontkjem- Okkupasjonshistorie (INO) å hjelpe de mange dømte til ikke bare mot noe, men også 
perne latt seg sjikanere på det Når NS-organisasjonen og en befrielse fra samfunnets for noe, -nemlig nazismen.» 
groveste i bøker og aviser opp Frontkjempere ble synde- påførte skurkestemplet. Dermed trekkes igjen edle 
gjennom årene uten å ta skik- bukker, kunne resten av be- Gjennom realitetskonfron- motiver i tvil, oppfatninger 
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og begivenheter påføres den frem. også på dette punkt, vil bære 
enkelte som han/hun ikke Forutsetningene for forso- og har båret frukter. Det er 
hadde kjennskap til. De fikk ning er imidlertid at samfun- skapt en plattform som kan 
bære ansvaret for hendelser nets projeksjoner/overførin- gjøre det lettere for samfun
som først ble kjent i ettertid. ger av ikke-akseptable opp- net og se sin rolle i konflikten 
Dermed opprettholdes ikke fatninger tillagt andre, trek- med «taperne». Det blir let
bare det sosiale stempel, men kes tilbake, at det skapes for- tere for de enkelte medlem
også skurkerollen. Selv frem- ståelse for andres idealer, mer å gjøre opp med seg selv, 
stiller motparten seg som ren, personlige og politiske moti- få ryddet opp i det som til hø
han kjempet bare mot noe, ver. Om man bare fnyser av rer dem selv av egne motiver 
ikke for noe og slettes ikke den andre kommer man ikke og det som er påført dem 
for bolsjevismen, deporter- videre. Idealer og ideologier utenfra. Derved blir det mu
inger og masseutryddeIser i som enkelte har identifisert lig psykisk å befri seg fra det 
Sovjet. Det stikkes under sto- seg med, vil man av naturlige sosiale stemplet og beholde 
len. Men like lite som front- ~runner ikke ~i opp, heller det verdifulle i egen innsats. 
kjemperne ville akseptere at Ikke nasjonal IdentItet eller Jeg håper med dette at INO 
de kjempet for nazismen, like nasjonale sFboler. Det skul- kan fortsette sitt arbeid med 
lite ville seierherrene akse p- le i så fall ga på bekostning av uforminsket styrke i årene 
te re at de kjempet for bolsje- egen selvfølelse. Idealer blir som kommer. 
vismen. Dette viser hvor infi- med tiden endel aven selv, 
sert det hele er blitt og hvilke ens egen integritet. 
krefter som fremdeles opp
rettholder sosiale fordom
mer. Vi får imidlertid håpe 
at Kongen og Stortingspresi
dentens tale om forsonin~ 
ved Frigjøringsjubileet kan na 

[NO og samfunnet 
Men jeg tror at den saklige 

linje som har vært holdt av 
INO i mange år, når det gjel
der dokumentasjon, indirekte 

LITTERATUR 
1. Langfeldt G. Rettsopp

gjør og mentalhygiene. 
Oslo: Aschehoug, 1945. 

2. Ryste A. Rettsoppgjøret. 
Det nye samfunnsliv juli/ 
august 1969. 

personers samarbete diirhiin 
medan man botfiillde obety
dliga forbrytelser rubbades 
prineipen om likhet infor 
lagen, varnade majoren. 

Sjiilv ville han i fOrsta hand 
att de som liimnade landet 
fritt fOr ockupation genom 
att inte riitt ha fOrberett det 
for krig skulle straffas. Rege
ringen, alltså. Hans bocker 
uttryeker en krigares fOrakt 
fOr civilister och efterlyser 
«fanatiske forkjempere for 
sannhet og rett». 

I all sin spattiga krigar
moral hor också Langeland 
till dem som relativiserar bil
den och myten av ett enat 
folk. Ett sådant som aldrig 
funnits, varken i Tyskland el
ler i Norge, Sovjet eller Viet
nam ... 

3. Alnæs R. Hva lå til grunn 
for inngrepet? Aftenpos- Premisser og " " " 
ten 14. november 1992. 

4. Langfeldt G. Gåten Vid
kun Quisling. Oslo: As
chehoug, 1969. 

5. Hamsun K. Paa gjen
grodde stier. Oslo: Gyl
dendal, 1949. 

(Forts. fra side 1) 
mannen og prelaten vil ikke 
bli mindre om han da ville 
evaluere sin formulering om 
bortforklaring. 

SIDE7 

soldater skal strid såvidt 
mulig unngås. 

Men etter at forhandlin
gene var brutt 10. april og 
tyskerne hadde bombet El
verum og Nybergsund 11. 
april, var det ingen vei til
bake. Franskmennenes o~ 
engelskmennenes plan om a 
trekke oss med i krigen hadde 
lykkes. Det ga dem nesten to 
måneders utsettelse og store 
tyske fly-, flåte- og hæravde
linger plasert i Norge. 

Når frigjøringen av Norge 
skal feires, bør vi huske at 
den tyske overgivelse ikke 
skjedde til vår forsvarssjef, 
da kronprins Olav, men til en 
britisk kommisjon, og at lan
det ble delt i fem britiske 
sonekommandoer, til tross 
for at norske distriktskom
mandosjefer var utnevnt og 
på plass. Krigsmateriellet var 
alliert, ikke norsk eiendom. 

General Ruge måtte skrive 
til topp-kommandoen i Was
hington for å berge unna 
mausere til den nye norske 
hæren. 

Samfunnsliv nr. 8/-95. 

Den kompakte " " " 6. Ødegård ø. Uttalelse 10/ 
8 -45 til Krigsbarnut-val-

~~~~~~~~~~ (Forts. fra side 4) 
get, s. 48. I: Innstilling til Sel"erherren skrl"ve'" " " 

Biskop Berggrav; 

Biskop Eivind Berggrav spilte etter manges mening en 
underlig og oppurtunlstisk rolle under og etter krigen. 
l et bispebrev av 23 •. 10.1940 overlot han til pretsenes 
overbevisning å avgjøre om de skulle melde seg inn; 
NS. på deHidspunkt var NS etter terbovens forordning 
deleneste tillatte parti i Norge. Men etter krigens slutt 
er biskOp Berggrav ikke snauere enn at han avsetter 
en slik prest som hadde meldt seg innog altså fulgt sin 
overbevisning.' et brev av 19.6~ 1945 skriver han: Slike 
prester har gjort seg uverdige til A forkynne evangeliet. 
Etter krigen skrev denne biskop (som med ropert 
hadde kalt norske soldater hjem fra Nordmarka l april 
1940) den styggeste pamflett forfattet aven norsk· 
primas noensinne: "Folkedommen over NS". Her viser 

.. biskop Berggrav Ingen skånsel. I sitt blad j'Trolispellee 
gav tegneren Odd Einarson biskop Berggrav det gJatte 
lag. Vi gjengir tegningen fra 1946 her i jub.nr. 
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rettspsykiatriske syns- av ~0!1gen I statsra.d,. altsa 
punkter. Morgenbladets rCgjen~gcn. Og regjenngen 
kronikk 26. juni 1945. ønsket a forhandle. Beordret 

Historien upprepar " " " 
(Forts. fra side 3) 

mar i Nasjonal Samling, skrev 
Langeland och tillade: Det 
var många i Nasjonal Sam
ling som in te var lands
forriidare. Niir «rettsoppgjø
ret» liimnade myndighets-

ikke krig. Men Oscarsborg 
hadde jo senket B1iicher. Det 
måtte da være krig? Nei, Os
carsborg skjøt etter regler for 
nøytralitetsvernet gitt under 
den første verdenskrig. Til 
forsvar av nøytraliteten. 

I marsjordren som Tran
dumavdelingen fikk, heter 
det betegnende nok, - siden 
krig ikke var beordret fordi 
regjeringen ville forhandle -, 
følgende i punkt g: I tilfelle 
av at avdelingene møter en
kelte biler med utenlandske 

tante innsats av militærmak
ten nokså overveldende. Det 
hele absolutt til å bli forvir
ret av. 

På meg virket det etter 
hvert forvirrende at Fjugstad 
deltok uten tilsynelatende å 
ha annet å tilføre debatten 
enn et vitnemål om selvpålagt 
botsgang for sin far. Faren vil 
vel i likhet med de fleste NS
folk sikkert ha sonet rikelig 
selv. At Fjugstad ikke liker 
navnet mitt, kan jeg lite gjøre 
noe med. 

Jeg har i ettertid fått høve 
til å lese et intervju med Helge 
Fjugstad i Asker og Bærums 
Budstikke av 12. april -95. 
Det virker like forvirrende 
på meg som hans TV-opp
treden og forsterker inntryk
ket av at han har problemer 
med sitt ståsted. Et irrasjo
nelt vikarierende sonings
kompleks. Er det den 
gammeltestamentlige trussel 
om straff på tredje og fjerde 
ledd for fedrenes ondskap 
som spøker. I så tilfelle burde 
det være rasjonelt å under
søke om fedrenes (og mø
drenes) gjerninger ved nær
mere ettersyn kunne bidra til 
å avlaste ham noen av hans 
byrder. Det står skrevet at 
man skal hedre sin far og sin 
mor, og også at man skal tale 
vel om dem (og andre) og ta 
alt i beste mening. 

Fjugstad kan få alle de opp
lysninger og all den hjelp han 
ønsker ved henvendelse til 
INO's kontorer. 
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Av John Berg ~~;~k~~~s~~;.e~~e~!~g:~~~ og begivenhetene som ledet frem til det 
Den tyske innseiling nat- at det kan ha vært klarere 

ten 9. april er et klassisk ek- hos regj.:ringen? 
sem pel på hvordan angripe- Allerede en times tid før 
ren skjuler sine planer til det midnatt hadde bevoktnings
er for sent. Men det er et båtene «Farm» og «Pol Ill» 
militært eksempel; og histo- meldt om krigsskip i Ytre 
rikere såvel som sikkerhets- Oslofjord. «Pol Ill» ble skutt 
politikere har oversett det. i brann, og noe senere ble 

DEL Il 

De samarbeidsvillige. 
Det er en gyldig innven

ding at mange av de doku
menter o.l. det her er tale 
om, ikke var almindelig kjent 
på den tid, og følgelig Ikke 
kunne påvirke tanker eller 
avgjørelser - hverken hos NS
medlemmer eller andre. Men 
i alle fall så enhver de prak
tiske virkninger: Frigivelse 
av alle krigsfanger, mnbe
fattet offiserer mot æresord 
p'å at de for krigens varighet 
Ikke igjen ville gripe til vå
pen mot Tyskland. De så 2. 
divisjon komme tilbake fra 
internering i Sverige etter å 
ha forelagt spørsmålet for 
eksilregjeringen, dvs. med 
denne regjerings uttrykke
lige godkjennelse, og de så 
Administrasjonsrådet, bestå
ende av ikke-NS-folk, be 
tyske myndigheter om at fri
gitte krigsfanger skulle få for
trinsrett til arbeid for Wehr
macht. Likeledes så de opp
rettelsen av Tysk-Norsk Han-

De ukjente fartøyene ble minesveiperen «Kjæk» også 
først meldt som tyske til Ber- beskutt. Ingen av dem fikk 
gen kl. 01.35. Ironisk nok meldt fartøyenes nasjonali
hadde krysseren «KaIn» be- tet; «Kjæk» hadde ikke en
svart anrop fra bevoktnings- gang radio! Dette var jo 
båten «Manger» med å utgi Norge 1940. Like etter skjøt 
seg for den britiske «Cairo»; Rauøy og Bolærne fort, men 
men «Manger» feiltolket sig- uten å kunne identifisere inn
nalet som det tyske «Sei trengerne. Meldingene var 
ruhig»; vær rolig. Sånt skjer i uklare; men sterke nok til at 
krig. Meldingen nådde Oslo regjeringen samlet seg i Uten
tidligst kl. 02.00. Samtidig riksdepartementets konto
skjøt Leirøy fort; men tys- rer. Kl. 05.10 fikk Oslo to 
kerne besvarte ikke ilden før viktige meldinger: Fra Nar
kl. 04.49 inne på Bergen havn, vik om at et tysk krigsskip 
etterat krysseren «Konigs- hadde lagt til kai «og har 
berg» var truffet av norsk ild. landsatt ca. 200 fl 300 mann». 
Og her er vi ved et hovedpo- Det ble også meldt om sky
eng. Vi kan ikke få oversikt ting. Og fra Trondheim om 
over hva regjeringen kan ha tyske krigsskip på havnen, og 
forstått i løpet av natten før «50 mann med maskingevær 
vi har sett når meldinger fra ble landsatt». Om og når disse 
Oslofjorden, Bergen, Trond- meldingene nådde regjerin
heim og Narvik besvarte fem gen er uklart; og nå sto uten
spørsmål: Når trengte ukjen- riksminister Koht i alle fall 
te fartøyer inn? Når skjøt midt i møtet med Tysklands I 
nordmennene varselskudd, sendemann Breuer. Kanskje ----------
og eventuelt virkningsild? fikk Koht meldingene og krav. 
Når ble inntren$erne avslørt tenkte raskt som lynet; men Med sterk tr~ på brit~nes 
som tyske? Nar skjøt tys- kan vi forutsette dette uten Royal Navy, fa og USikre 
kerne? Når gikk de i land? videre? meldinger, og med et poli-
Rekkefølgen på spørsmålene Ved 01.00 tiden hadde Ad- tisk grunnsyn rotfestet i fol-
vil variere. miralstaben hatt besøk av den kerett og nøytralitetspolitikk, 

Meldingen fra «Manger» britiske marineattasje, admi- er det overveiende sannsyn
nådde ikke alle. Så sent som raI Boyes, som hadde spurt lig at Koht trodde han sto 
kl. 04.00 hadde Bergen fest- om han kunne melde til Lon- overfor en trusel som kunne 
ning sterk mistanke om at don at Oslofjorden var fri for avver&e.s me? norsk po~itikk 
det var en bri.tisk/foransk miner. Formiddagen 8. april og bntJsk o sJømakt. \:,1 har 
styrke som sto mn pa hav- hadde Boyes meldt at bri- hans ord pa at han sa til Bre~ 
nen. Som Oscarsborg skjøt tiske flåtestyrker var på vei uer at kampen allerede var I 

Bergen på ukjente fartøyer; mot tyskerne, som sto Op!? gang; men i Kohts begreps
respektløst uvitende om at gjennom danske farvann. Sa verden kunne «kamp» bety 
regjeringen for enhver pris sent som da regjeringen ved forskriftsmt:ssig motstand 
ville unngå å komme i krig på 03.00 tiden vedtok mobil ise- mot. ~øyt.ralitetskrenkelser, 
feil side. Hvis regjeringen fikk ring (11. april! red. anm.), moblhs~nng av et sterkere 
n:teldingerom de~te, ?ghadde taler mye for at admiral Die- nøy't~ahtetsvt:r~, ~g ellers 
smnsro og oversikt I behold; sens teori om et tysk-britisk politikk og ~Illit til Royal 
hvorfor reagerte den ikke på sjøslag må ha stått sterkt i Navy. Kanskje trodde han 
det som kunne være katas- bildet. også at tyskerne kunne ta en-
trofal skyting på vestmak- Bildet av den modige re- kelte støttepunkter; og bli av-
tent:s fartøyer? gjeringen som så krigen klart skår~t ~er. av britene ?& tvun-

Litt over kl. 03.00 meldte i øynene og valgte å slåss, er get tIl a gl dem opp Igjen. . 
Tr.ond~eim at «fremmede» imidlerti? først og fremst Så ~ent som ved. 07.00 tl
kngssklp forserte Agdenes. knyttet tIl Kohts <<nei» til den ra Ø~tbanestasJonen, før 
Kl. 03.20 meldte bevoktnings- Breuer. Det ultimatum Hit-avreise til Hamar, sa Koht 
båten «Keit» til panserskipet lers sendemann bar frem ved ifølge NTB at «vi får håpe at 
«Norge» på Narvik havn at 05.00-tiden, bruker formule- denne tilstand ikke vil vare 
ni tyske jagere sto inn. Men i ringer om besettelse av punk- altfor lenge ... ». Inntil histo
land ble meldingen misfor- terpånorskområde' tyskerne rikerne blir med på en debatt 
stått og rapportert videre til røbet selvsagt ikke' det fulle der nattens militære meldin
Oslo som «utenlandske» far- omfang av sine planer på ger f~r .den plass de f<;)ftje
tøyer. Kl. 03.40 meldte be- dette tidspunkt! Spørsmålet ncr, VII Jeg hevde at regjenn
voktningsbåten «Senja» feil- blir hva Koht og regjeringen gen ikke valgte motstand mot 
aktig en tysk j~ger ved ~am- nå kan ha ment, at tyskerne ~n tysk invasjon. D~n fo~sto 
nes som bntlsk. «Kngens kunne sette makt bak sine Ikke at dette var en mvasJon. 

A v P. O. Storlid 

delskammer omfattende 
praktisk talt hele vårt næ
ringsliv, for å intensivere han
delen med Tyskland. De 
hadde sett et flertall av stor
tingsrepresentantene - under 
forhandlinger som Terboven 
avbrøt, og derved reddet dem 
fra virkelig å gjøre det - er
klære seg villig til å avskje
dige regjeringen i eksil og 
endog avsette kongehuset, 
ivrig hjulpet av folk av høy
este rang, som høyesteretts
justitiarius Berg og biskop 
Berggrav. Mot slutten av året 
skulle de også få se det man 
kalte nazifiseringen av lokal
administrasjonen, iverksatt 
av de «gamle» fylkesmenn ut
nevnt av den kongelige regje
ring. Det var, med et mildt 
uttrykk, i alle fall ikke innly
sende at samtidig med alt 
dette skulle Norge være i krig 
med de samme tyskerne. Om 
så skulle være, hva skulle man 
kalle handlinger og initiati
ver som de nevnte? Jeg skal 
ikke forlenge listen. 

Den nevnte nazifisering fø
rer oss frem til det annet store 
anklagepunkt mot Quisling 
og hans tilhengere: Høyfor
ræderi som beskrevet i 
straffelovens paragraf 98: 
Forsøk på å endre statsfor
fatningen med ulovlige mid
ler, eller enkelt uttrykt; opp
rør. Som jeg ser det, er der 
noe i dette anklagepunktet. 
Dess mere som QUIsling og 
andre NS-ledere av høy rang 
gjentatt refererte til sin «na
sJonale revolusjon». Det kan 
innvendes at denne stats
forfatningen allerede var fak
tisk suspendert ved okkupa
sjonen og konges og regje
rings eksil, hvorved de var 
ute av stand til å oppfylle 
sine konstitusjonelle plikter. 
Hvilket vil si det samme som 
at det ikke var noen forfat
ning å endre. Det er også 
grunnlaget for stortingsrep
resentantenes kjøpslåing 
med tyskerne. Jeg deler ikke 
uten videre denne oppfat
ning, men ser poenget at om 
Storbritannia - og senere de 
allierte - vant krigen og alt 
ble brakt tilbake til sin tidli
gere tilstand, ville ingen 
skade være skjedd. Folk som 
resonnerer slik fortsetter 
gjerne med at om Tyskland 
skulle vinne - som et stort 
flertall dengang regnet med -
ville det være av vital betyd-

ning for Norge å ha et regime 
i stand til å komme overens 
med tyskerne, og sikre det en 
verdig plass som uavhengig 
nasjon mnpasset i den kom
mende nyordning. 

Nasjonalisme før, under 
og etter. 

Husk at før alt dette hendte 
ble disse menneskene beteg
net som ytterliggående na
sjonalister. Det er derfor yt
terst usannsynlig at de plut
selig skulle ha forvandlet seg 
til antinasjonale overløpere 
som ønsket, eller i alle fall 
var villige til, å svike dette 
landet sitt. Det står til tro
ende at de ved sin såkalte 
nazifisering mente å tjene 
Norges interesser best, uan
sett hvor fjernt de på dette 
punkt kunne stå fra det frem
herskende flertallssyn. Dette 
ville utvilsomt gjøre dem for
tjent til betegnelsen opprø
rere, ogjeg vet endog at noen 
av dem ville godta en slik 
anklage. Vi kan alle synes 
det vi vil om revolusjonære 
og opprørere. Men jeg for
moder at der er nokså 
almindelig enighet om at å 
være det ikke er æreløst, slik 
som det å være forræder. 

Når jeg nå nærmer meg 
slutten på denne fremstilling, 
er å si at tidligere NS-med
lemmer hverken godtok el
ler godtar «rettsoppgjøret» 
som rettferdig, idet de ikke 
begikk noe forræderi, og det 
av den enkle grunn at der 
ikke var noen pågående krig 
å begå noe forræderi i. Dette 
gjelder også fullt ut front
kjemperne, for det første 
fordi der ikke pågikk noen 
norsk krig, og for det annet 
fordi Norge hverken var el
ler noensinne hadde vært al
liert med Sovjetunionen. 

De underlige lovene. 
Til dette kommer den 

udiskutable kjensgjerning at 
de ble dømt etter bestem
melser som ble gitt tilbake
virkende kraft, under flagrant 
brudd på vår Grunnlovs pa
ragraf 97. Den er den kor
teste av alle Grunnlovens be
stemmelser, og lyder ganske 
enkelt: «Ingen lov må gis til
bakevirkende kraft». Dette 
landet har senere underskre
vet internasjonale menneske
rettsbestemmelser med sam
me innhold. 

Til dette kommer videre 
at disse nye bestemmelser 
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også innebar prinsippet om handling. Men ifølge «retts
kollektiv skyld og ansvar, og oppgjørets» forutsetninger 
skulle komme til å få ikke var det det ikke. 

hele minner mest om den -----------------------

bare moralske, men også 
meget alvorlige økonomiske De underlige dommene. 
konsekvenser, forsåvidt som I tillegg til de 90.000 saker 
hvert eneste NS-medlem ble som opprinnelig lå til etter
holdt ansvarlig for den på- forskning, ville man med dis
st åtte skade regjeringen Quis- se "tyskerarbeidere" ha hatt 
ling skulle ha forvoldt. Jeg over 100.000 forrædere til. 
husker at Pave Pius i 1945 (Det eksakte tall er ikke til
eller 1946 fastslo at noe slikt gjengelig.) I disse mer enn 
som kollektiv skyld ikke fin- 100.000 tilfeller ville det ikke 
nes i kristen etikk. Dette ble vært behov for omstendelig 
sagt med referanse til Tysk- etterforskningsarbeid. Men 
land, men har selvfølgelig dette enorme tillegsantall av 
gyldighet for dette landet folk hadde åpenbart ikke visst 
også. Den norske statskirke og ikke forstått det som hvert 
var ikke tilgjengelig for denne eneste NS-medlem automa
romerske lære. tisk ble forutsatt å ha visst og 

Nok et punkt må nevnes: I forstått. Heller ikke kan det 
stater av det slag vi gjerne store antall offentlige tjenes
sier at vårt land tilhører, for- temenn som holdt adminis
utsettes alle å være like for trasjonen igang i dep arte
loven. Dette var i «retts- mentene og på lavere nivå i 
oppgjøret» avgjort ikke til- Quislings tid ha forstått stort 
felle. Hvis man virkelig me- av det hele. Det samme gjel
ner at en krig pågår, og at de der dommere og jurister som 
fremmede okkupasjonstrop- sørget for å få satt ut i livet 
per rett og slett er fiender, hans lover og bestemmelser. 
hvordan må man da se på Fra 1945 og utover så man 
folk som påtar seg å bygge dem igjen, holdende hjulene 
barakker, flyplasser, kanon- igang i «rettsopp~øret». På 
stillinger og lignende for en eller annen mate syntes 
denne samme fiende? Folk de å ha ført sin egen, hem
som melder seg frivillig til å melige krig mot fienden. En 
gjøre det? Hva med skips- svært hemmelig krig må det 
verft og deres arbeidsstokk ha vært. Som politiembeds
travelt opptatt med bygging mannen som organiserte ar
og reparasjon av hans krigs- restasjonen og deportasjonen 
skip, eller rekker av arbei- av jødene. 
dere bærende bomber og Der var, kort sagt, tallrike 
ammunisjon ombord i hans kategorier av folk som NS
fly? Eller fagarbeidere som medlemmene kunne ha ven
lager granater til hans kano- tet å se ved siden av seg i 
ner og torpedoer til hans u- rettssaler, fengsler og leire. 
båter? Vi vil formodentlig De møtte praktisk talt ingen 
være enige om at om noen av dem. Man må formodent
hjalp denne omtalte fiende, lig være enige om at det ikke 
sa var dette hjelp i effektiv var noen likhet for loven. Det 

gammeltestamentlige me
tode med syndebukken som 
ble pålagt alle folkets synder. 

Det sier seg selv at etter en 
krig og lange okkupasjonsår 
er det behov for a granske 
hva som hendte, og av hvem 
det ble gjort. Der var begått 
forbrytelser som måtte straf
fes. Og det var slike på begge 
sider, hvis man ser nærmere 
etter. I vårt tilfelle ville det 
vært gode grunner for et «am
nesti» for enhver som ikke 
hadde forbrutt seg mot våre 
gode, gamle førkrigslover. 
Endog i mange av disse tilfel
ler - men langt fra i alle - ville 
en viss mildhet ha vært tilrå
delig: En av krigens forban
nelser er i mange tilfeller at 
mennesker kommer bort fra 
den menneskelige adferd 
som de inntil da hadde ut
vist. Dette er opplagt mer 
enn det ville være mennes-
kelig riktig eller mulig å kreve 
i slike tider som de første 
etterkrigsår var. Men i det 
aller minste kunne det stor
sinn ha vært vist at man viste 
respekt for motivene til dem 
som tilhørte den annen side. 

Epilog. 
En av våre store diktere 

spurte engang om hvorfor 
verden skrider så langsomt 
frem. Jeg er redd for at vi har 
grunn til å fastslå at i visse 
henseender har den ikke gått 
fremover, hverken langsomt 
eller med noen annen fart. 
Jeg minnes at i fjerne tider 
var en av våre store konger -
som overvåket skrivningen av 
sin egen saga - nøye med å få 
med de ord av dyp respekt 
som han uttalte i begravel
sen til sin hovedfiende, som 
var falt i slag mot denne r----------------------..... samme kongen. Eller i tider 
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nærmere denne den store 
franskmannen og store ana
kronismen i vår tid - selv for
øvrig en opprører mot sin 
egen legale Vichy-regjering, 
men en seirende opprører -
som general De Gaulle var, 
og de generøse ord han viet 
sine fiender på «Collabora
tion»-siden. Stille, sier han, 
gråter Frankrike over grave
ne til «disse store villfarne», 
som han, fra sitt standpunkt, 
hadde den fulleste rett til å 
anse dem som. Det er den 
soldaterånd som manglet så 
sørgelig her. 

Vår gode Mor Norge har 
også hatt sine tårer å felle. 
Hun kunne vært spart for 
dem hun gråt - og jeg tror; 
ennå gråter - over denne 
mangel på storsinn som 
etterkrigsoppgjøret vidnet så 
sterkt om. Denne mangel er, 
slik jeg ser det, den plett som 
ikke kan viskes bort fra denne 
del av vår historie. 

SLUTT 
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eller fotokopier, gjerne med prisantydning, bes sendt til 

Advokat Karl U. Sanne 
"Jounkerscaff" 
L-7481 Tuntange 
Luxembourg 
Telefon: 8352) 63 519 

BOKT JENESTEN 
Postboks 3239 Elisenberg, 0208 Oslo. Telefonbest.: 22 5610 34 

..... eks. QUISLINGS FORSVARSTALE, 

heftet ................................................................ kr. 45,-

..... eks. Odd Melsom: På nasjonal uriaspost ................. kr. 50,-

..... eks. Odd Melsom: NS og fagorganisasjonen ........... kr. 50,-

.. ... eks. Einar Syvertsen: Også deHe bør være 

sagt ....................................................................... kr. 50,-

..... eks. Knut Steenstrup: Dilemma ................................... kr, 75,-

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

..... eks. Per Lie: Sannheten om Telavåg-affæren 

1942 ...................................................................... kr. 15,-

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

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

..... eks. Arne Stornes: Skrift om vår nære 

historie ................................................................. kr. 50,-

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

..... eks. Sundra Sand: Noen enrindringer fra tiden 

omkring Vidkun Quislings siste dager ............. kr. 5,-

..... eks. Dr. jur. Gustav Smedal: Patriotisme og 

landssvik .............................................................. kr. 50,-

..... eks. Bjørn Vardaas: Grunnlovsbrudd og reHs-

oppgjør ................................................................. kr. 30,-

..... eks. Roald A. Nielsen: "Sol bris Ohoi!" ........................ kr. 50,-

..... eks. Anna Kientopf: Det fredsfiendtlige 

trauma ................................................................... kr. 50,-

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

..... eks. Hans Gervik: Refleksjoner eHer 50 år ................ kr.168,-

Legg til kr. 20,- for forsendelser ved forskudsbetaling til: 

Postgiro 0807-5.15.02.89. Bankgiro 6063.05.00926 ellerved sjekk, 

i kontanter eller frimerker. (Ellers porto og oppkravsgebyr.) 

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

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

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

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

Sommerferie 
Redaksjonen og ING-kontoret holder stengt fra 21. juni til 
8. august. Vi ønsker lesere og ING-medlemmer en god og 
styrkende sommer og vel møtt over sommeren. 

Redaktørskifte 
Undertegnede ansvarlige redaktør fratrer med dette num
mer på grunn av andre gjøremål. Jeg takker lesere og 
medarbeidere for støtte og bidrag gjennom 6 år, og ber om 
at all denne velvilje følger avisen også i 'kommende år. 

Hakon Warendorph 
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D BOKS 32 39 ELISENBERG - 0208 OSLO 

En statspresidents tale 
Den 8. mai i år holdt Frankrikes president Francois 

Mitterrand en tale under en statsakt i Berlin. Talen ble 
oversatt til tysk av nyhetsbyrået Reuter. «Forum»/Die 
Welt», Hamburg gjenga en forkortet versjon av talen. 

NR. 6 -1995 

DE SMÅ MENNS 
O 

JUBELAR 
Presidenten sa bl.a., i norsk oversettelse: ----:---::~--:-----;;-:---- hverandre. Men da jeg i mai kerji !ett, hy~leri og n.eder-

«Dette er en av de siste handlinger jeg utfører i mitt Av Guttorm Lien 1945 på hjemturen til Praha, drektighet blIr det aldn slutt 
embete og jeg er stolt over at dette skjer her og hos Dewi Muckerji: «I mine ble overrasket av det tsjek- på.. . 
dere. Dette er det minste jeg skylder Tyskland. Tysk- øyne er de såkalte krigs- kerske vanvidd, opplevde jeg Heller Ikke skal VI glemme 
land av idag, men også det Tyskla~d som fra alders forbryterprosessene i Niirn- et inferno av menneskelig Knut Hamsun. Det var en 
tid er uløselig forbundet med Frankrike. Det varte mer berg og andre steder, intet usselhet og moralsk bunn- niddings~åd. En sn~rt 90 årig 
enn 1000 år fra de to land erkjente dette som et annet enn fullførelse av ek- nivå, så mitt Kl-opphold ble mann blIr fratatt. sm formue 
faktum, til de sluttet seg sammen. kelt hykleri og en utspeku- rene rekreasjon i forhold til og anbragt på smnsykeasyl. 

Vi har en lang vei bak oss. Vi må alltid ha klart for lert nederdrektighet og en det. Kvinner og barn ble i For å. undersø~e hans men
seg hvordan det for et halvt århundre siden kom til en grenseløs hevntørst, s<?m ~ll- levende live overhelt med tale tIlstand blIr han under
oppbygning - eller gjenoppbygning av Europa. Dette tid utmerket de angIvelIge parafin og tent på. Jeg måtte kastet smertefulle hjern~
er ikke bare et resultat av god vilje, men det har også forsvarere av vestlig sivilisa- bare fastsslå at hele befolk- undersøkelser. Men han glf 
sammenheng med at tidligere generasjoner hadde sjon.» ningen deltok, ikke bare svar på tiltale med «Gjen-
byrdene av to verdenskriger å bære. I pressen leser man at nå mobben men elegante kvin- grodde stier». 

Jeg tror jeg er en av de få blant dere - og det skal gjelder det å få tak i krigs- ner med' revolvere og hunde- Hvor var Kirkens.menn? 
dere være glad for - som har oppl-:vd den an~en forbrytere i Bosnia Herce- pisker. Jeg så høyere embets- Og alle de andore her IoNorge 
verdenskrig som soldat. Den 8. mal 1945 var J-:g govina. menn sammen med gate- som fo.rsøker a overga hver~ 
soldat i Paris. Dengang var jeg en ung mann. Kanskje Men hva med Dresden. En mobben forulempe kvinner andre l ~romhet og edelhet. 
vil dere vite hva jeg tenkte som 28-åring. Først kom norsk U ntersturmfiihrer, sjef og gi dem en smertefull <;lød. Behandlmgen av Hamsun.va,r 
det et tapt slag, deretter et vunnet, - mot hvem og for et tysk kompani, bærer Jeg frykter en tysk gJen- en skam som Norge aldn vIl 
hvorfor? Slike spørsmål stilte man seg. Fienden fra av det tyske kors i gull, for- oppvåkning, for det som kunne va~ke av seg. 
igår er i dag vår venn. Er det et nederlag vi feirer? Er talte meg som øyenvitne til skjedd.e I?ed !yskerne er En sa til meg: «All denn~ 
det en seier spør jeg; hvilken seier? Det var s~nnsyn- raseringen av Dresden: «Bøl- ubesknvelIg.» KIlde A.I. Brus fromhet og edelhet synes a 
ligvis en seier for friheten. Det var Europas seler over ge på bølge av bombefly la bok: «Holoc~ust». v~re for at man s~al ~unne 
seg selv. I denne oppfatning er vi alle forenet. byen i ruiner. Så kom flyene DagsbefalIn~ fra dep fran- sIkre, seg. en ~l~ss, I ~Im~~-

Jeg er kommet til dere for å feire den 8. mai 1945 med brannbomber og tvang ske general Jum: «Nar derc len. En ~lInmd av yttcrs t\ll
På samme måte er Tyskiands President og Kansler beboerne opp fra kjellerne. seirer over .fienden, tilh~rer som eksIste~s.» o 
kommet til Paris. Byen var et inforno av flam- husene, kvm.nene og vmen Ja, han er mne pa noe der. 

Når jeg tenker på at min ansvar.sfulle. tid som mer og befolkningen som dere. 1 50 timer kan dere 
Frankrikes president snart tar slutt, mmnes Jeg menn klarte det sto~met mot Elben gjøre som dere. selv vil». Re- Aftenposten 4. mai -95: 
som Schuman, Gasperi og Spaaek. Etter den kata- for om mulig a berge seg der. sult at 60 000 kvmner ble vold- At h tø' 
strofe de alle hadde gjennomlevd trakk de raskt Men da kom jagerflyen~ og tatt.. an r. 
følgende konklusjon: Fienden av i går er i dag vår la elvebreddene under Ild». General SJukovs dagsbe-
venn. Da&ene etterpå var han med faling; «f~)fsyn dere av de __ -:---=-,-::--~~......., __ 

Jeg vil idag avlegge regnskap, uten å ta s.tilling til på a samle sammen verdens blo~de kvmner». Hvor !llan- Av Christian Wendel 
om det var en seier eller et nederlag. Jeg satt I fengsel største likhauger. Byen var ge titusener av tyske kvl~ner 1 en stort oppslått artikkel 
og hadde tapt alt - unntatt mitt navn. Hvordan kunne overfyllt av flyktninger som som ble voldtatt .av russls~e i Aftenposten 28.04. hevder 
man bevare håpet, midt i Nazi-Tysklands 1000 års- rømte unna de russiske st yr- soldater har vel mgen greIe Erik Solheim at Fr.p. ikke er 
rike? Jeg beholdt håpet fordi jeg kjente tyskere. ker. 250 000 mennesker ble på. Men norske r~deko.rs- verdig til å delta i frigjørings-

Europapolitikken vil fortsette ~tte~ m~g på ~amme drept der. Nå ser jeg at medi- søstre ble voldtatt til bevlst- feiringen p.g.a. rasistisk po-
måte som vi begynte den. Kanskje VII stilen bh foran- ene har sløyfet en null. De løsehet. litikk. 
dret men til slutt vil nødvendighetene bestemm~ var neppe dern~de! Sa'!l1!le.nlign tyske solda- Hvis det er noe parti som 
historien. Det vi har gjort må bli ført videre - og det VI Flyktningebater merket ters dlslplm og oppførsel med ikke fortjener å delta i feirin
også skje. Jeg gjentar hva jeg sa: Den første felles med Røde Kors ble senket av den norske rampens oppfør- gen, er det heller SV. 
seier, det er Europas seier over seg selv. russiske ubåter. Engelske sel ved «frigjøringen» i 1 ~45. Det er vår frihet og fred vi 

I morgen vil man fortsette ~rbeid~t med. d-:t rakettfly var også med på Det var nok andre kngs- feirer, oppnådd etter mil i
ufullendte verk. Det blir aldri ferdig. Uenighet, rlvah- morroa. Dette skjedde noen forbrytere enn tyske sold a- tær og sivil motstand mot en 
sering kappestrid og mordlyst blir vi aldri ferdi~ dager før kapitulasjon. 20-30 ter og høytstående offiserer fremmed inntrenger. En inn-
med. Bare se på det som skjer midt i Europa, ikke s 000 mennesker ble drept. som skulle vært dømt. trenger som fikk lett adgang 
langt fra oss. Derfor er det nødvendig at ånden seirer I Tsjekkoslovakia ble 3 300 Flygeneralen som raserte p.g.a. politikernes unnfallen-
Ånden som er grunnlagt på kjempendes erfaring 000 folketyskere fordrevet fra Dresden, fikk så vidt jeg hus- het og manglende forsvars 
Dette er det siste budskap jeg kan bringe dere. sine hjem, 250 000 ble pint og ker både høy utmerkelse og vilje før 1940. 

Herr president! Mine damer og he~rer! Det ~r dette drept iflg. Statistisehes Bun- statl!e.. Er det noe parti som kon 
jeg vil si dere; jeg er ikke kommet hit for ~ feire den desamt i Wiesbaden 1958. VI skal heller Ikke glemme sekvent har videreført denne 
seier jeg som franskmann gledet meg over I 1945. Jeg 500000 folketyskere på flukt atombombene som ble slup- politikk etter krigen, er det 
er ikke kommet for å snakke om nederlaget, fordi jeg fra østområdene ble drept av petover Japansk~ byer. Noen SF/SV, som ved nær sagt 
har vært klar over at det tyske folk har sin styrke, sin tsjekkerne. Den ungarske h~ndre~usener fIkk en øye- enhver anledning i alle disse 
dyd og sitt mot. Hos de tys.ke soldater som had~e så halvjøde Kovacs berette~ved ~lIkk~lIg. ~ød,. mens andre årene har motarbeidet For 
mange falne, bryr jeg meg Ikke om hva slags Uniform hjemkomsten fra K.Z.leIren: fIkk lIde I arevIs før de sl~pp svaret og vårt NATO-med 
de bar. Heller ikke om ideene som bestemte deres «I Hitlerske Kz. leirer så jeg fri. Krigsforbrytelser? NeI de lcmskap. På den måten har 
ånd. De var tapre. De ofret sine liv for en dårlig sak, ting s0I!l jeg trodde. at men- seirende er a~dri. krigs~orbry- de søkt igjen å legge landet 
men hvordan de gjorde det er saken uvedkommende nesker Ikke kunne gjøre med tere! Man rna gl Dewl Muc- åpent for en gjentagelse av 9 
De elsket sitt fedreland - dette må man ha for øye. april 1940. 

Vi skaper Europa, vi elsker våre fedreland. La os~ kOkk " h" t" I Skal noen ekskluderes, er 
bygge broer mellom fortiden og fremtiden. Da kan v Institutt for Hors upasJons IS orle det disse folkene, som ikke 
gi denne fredsånd videre til dem som kommer etter Kontortid: Tirsdag og onsdag kl. 11·15. Telefon: 22561034. fortjener å være med på fei 
oss.» d Adresse'. POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO. I' e v 8 mal' 194' Ved John San nng· fl a. J. 

----_ .. __ .. _-----------------------------
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