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Inaen priYa~5ak å drepe NS-"!edlem-
mer I gape-

Svein Slindheim, aktiv motstandsmann under okkupasjonen og en av milorgs høyeste ledere, står stokken 
igjen frem med ytringer som mange av hans tidligere meningsfeller neppe forstår å verdsette. 

Slant disse hjemmefrontleder Jens Christian Hauge. I bl.a. ((Gudbrandsdø/enIDagningemJ finner vi 
Svein Slindheims anmeldelse av Egil Ulateigs bok: ((Med rett til å drepe)). 

Les den: 
I Aftenposten 8. d.m. kan vi 
lese at navnene på tidligere 
medlemmer av Nasjonal Sam

I 1940 sloss jeg frivillig for topp, sendte jeg innlegg til gere feil enn i Ulateigs bok, nen for nynorsk i offentlig ling skal offentliggjøres på 
mitt 34-årige nyfrie fedre- Aftenposten, men fikk det uten at det blir mobilisert til administrasjon, Knut Knut- Internett aven person fra 
land etter å ha blitt avvist av selvfølgelig i retur. Jeg krig. sen Fiane. Han gjør det ufat- Kristiansand. Navnelisten skal 
mitt regiment i Oslo. Regje- påpekte at Ulateigs bok om Jeg finner temavalget til telige fattelig. o angivelig være politiets egen, 
ringen hadde overgitt ho- likvidasjoner måtte komme. Ulateig interessant, kanskje Først et kvart hundrear men er slike lister i fritt 
vedstaden og flyktet fra Å drepe var heller ikke da særlig sammenlignet med senere gikk det et ly~ opp omløp? Hensikten med 
byen. Jeg fant fram til Fos- noen privatsak. At det er feil en annen bok som uteluk- for J?eg. D~ dr~pet. skJ~dde offentliggjørelsen skal bl.a. 
sum Bro, hvor det ble i en så kontroversiell bok, er kende forsøker å redegjøre var Jeg aksjonSSjef I MIlorg være at de tidligere NS-med
improvisert til forsvar. Der heller ikke oppsiktsvek- for likvideringsvåpenet som D. 13. og hadde alle kontak- lemmene ikke skal føle seg 
sloss vi, med større tap enn kende. Feilene måtte natur- et eget isolert kampmiddel. ter og informasjoner. Attpå- trygge. Hva skal de i tilfelle 
noe annet sted i 1940, på ligvis rettes i et nyopptrykk, De to bøkene presenterer til bodde jeg like i nærheten føle seg utrygge på? Nå er vel 
tross av regjeringens svik. men hetsen mot ham går leserne for to helt forskjelli- da jeg i Riksarkivet kom de fleste av dem døde men de 

Senere har jeg sårt erfart over alle grenser. At boka ge verdener. over diverse kuriøse arkiva- som fremdeles lever ~kal for-
at friheten jeg sloss for, ofte var feilfri, forutsetter at de Egil Ulateig kikker inn på lier om kongefamilien. følges videre. ' 
bare gjelder slik honnøror- som vet, er villige til å snak- baksiden når han beskriver Allerede høsten 1944 hørte Har ikke disse menneskene 
det passer makthaverne. Da ke. Den mer offisielle histo- det mest uforståelige drapet jeg om bisarre papirer, som nå lidd nok Ved krigens slutt i 
hetsen etter Egil Ulateigs riografien om Norges krig i min tid i Oslo, nemlig på Fiane skulle ha hatt hånd 1945 ble d~ fleste arrestert og 
«Med rett til å drepe» var på kryr ellers av langt alvorli- juristen og foregangsman- om. Forts. side 8 .. dømt etter lover som for dem 

Dødsstraffen i Falne norske front
USA -O i Nor e kjempere skal æres g g I minnelund som nu anlegges i Estland 

var totalt ukjente, fratatt mes
teparten av det de eide, og 
noen dessuten utsatt for mis
handling. 

Undertegnede er verken tid
ligere NS-medlem eller nazist, 
men jeg reagerer på det som 
nå er i ferd med å skje. Er 
uthengningen med trussel om 
utrygghet mot tidligere NS
medlemmer virkelig tillatt? Selv fra A.U.E-hold rettes personer og kunstnere send- . Vil myndighetene reagere? 

det skarpe protester mot te ut en protest mot nåde for Med hjelp fra mange bi- ~ontkJemperne en gang skal Tom Jan Birkeland,Oslo 
dødsstraffen i USA. dødsdømte «landssvikere». dragsytere ble det i 1996 VInne ~e~, og ser de~ derfor (I Aft.posten 14.mars) 

For bare noen måneder Den ble gjort kjent i stor- reist et minnesmerke i Est- som VIktIg at det ogsa finnes 
siden var det demonstrsjo- parten av landets aviser, land over falne nordmenn i håndfaste minner etter dem 
ner foran den amerikanske hvor det sto: Regiment Norge. Minnes- som kjempet og falt. Red. anm. 
ambassade i Oslo hvor også «Undertegnede finner å merket står i Veivara i nær- Prosjektgruppen som iher- Kristiansanderen som ønsket å 
A.U.E-medlemmer deltok. måtte protestere mot den heten av Narva. dig arbeider for at tiltaket stille oss i «gapestokken» måt-

Her ble det amerikanske begrunnelse regjeringen har Som kjent raste det harde skal lykkes består av te hurtig gi opp sine planer. 
flagg brent og det ble ropt gitt, da dødsdommen over kamper her i 1944 med B.Lindstad, Knut Baardseth Reaksjonene i pressen var 
slagord mot «morderne og en fremstående landssviker svært mange falne på begge og John Sandstad. De håper for sterke og han ville også 
barbarene»... for en tid siden ble omgjort sider. Kampene var særlig på god respons fra våre komme i strid med personver-

Vi opplevet ikke slikt her til livsvarig tvangsarbeid. harde der minnesteinen vår lesere når den nok engang net. 
hjemme i etterkrigstiden da Dødsstraffen er vedtatt av står, og estlenderne, som jo ber om et bidrag. Også her Selv stiller vi spørsmålet om 
grusomhetene var atskillig Stortinget med overvel- var våre våpenbrødre, an- må det nemlig penger til for politiet i Kristiansand har tatt 
verre enn i USA og rammet dende flertall. Høyesterett legger nu en minne lund like at det hele skal kunne kontakt med ham. Så vidt vi 
atskillige gode nordmenn hadde i det foreliggende til- ved. Som en del av denne gjennomføres. vet var navnelistene hentet fra 
uten liv på samvittigheten. felle enstemmig funnet at bygges det en æresmur med Beløp, stort eller lite, «Polititidende»s årganger. Et 
Den gang var det tvert om dødsstraff måtte komme til steintavler på 40 x 60 cm, kan sendes gjennom konto blad som ikke skal tilfalle 
demonstrasjoner mot opphe- anvendelse. Det går da, etter med navnene til de falne. 05302366375, offentligheten, - men holdes 
velse av dødsstraffen. vår mening, ikke an å be- Håpet er å ra med flest c/o Knut Baardseth, post- trygt unna «andres» øyne. 

Et eksempel kan hentes grunne en benådning med at mulig tavler også over våre boks 30, 2335 Stange. Har ikke politimesteren i 
fra 15.januar 1948 hvor en det nå råder en endret opp- falne landsmenn. Vi tror Jo, flere bidrag, dess flere Kristiansand her et ansvar? 
gruppe landskjente kultur- Forts. side 8 .. fortsatt at sannheten om tavler. • • 
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Heksejakten 1945: ne måte. Det er rettet på de 
tilfeller vi er kommet over, TlLMINNE ... Det ~antes ogsaO og det vil også bli rettet på 

l~ de tilfeller vi seinere kom-
mer til kunnskap om. Det er _________ _ &olk som vI-Ile ha bittert at man ikke straks Av Martin Aarre, Stavanger Her hjalp ikke myndighe Il kan komme inn i den leilig- . tene til for at de skulle over 
het man forlot men vi skal Mm storesøster, Gerd Adele leve, ingen sosiale organisa-I d ta konsekvens~n av at det Aarre, døde forleden. sjoner som ville hjelpe og O V og oren igjen gjelder lov og rett i Hun var ikke av dem som ikke kunne de søke hjelp 
landet. Over fru H og hen- ble beg~avet på offentliges ~os ki:ke og p:est, for de var 
nes barn kommer ulykkene bekostnmg eller som sam- JO ogsa av «seIerherrene» og 

La oss ikke bare «svartmale» alt som foregikk under nå tungt nok på grunn av funnet vil r~ise noe monu- h:vnerne. Men kvi~ene sto 
«heksejakten» i 1945. Det fantes også folk i lands- mannens forhold. Samfun- ment over I Studenterlun- pa og gravde seg gjennom 
svikavdelingen som gjorde alt for å opprettholde lov net skal beskytte henne mot den. Hun var bar~ en av de ubehagelighetene, nedrig~e
og rett i landet. forbrytersk anslag fra priva- mange som skal ga glemt av tene og grovhetene fra sme 

Et eksempel har vi hentet fra «Friheten» 30/7-45 tes side. samfunnet i sin grav. landsmenn og kvinner. Og 
hvor en ljenestemann på Oslo Politikammer, avd. V - Denne sak hører for øvrig Hun som en av de m,ange de, som da ikke fant b~r
HMeyer, svarer på et heftig angrep fra en Sverige- ikke hjemme ved landssvik- tusener av. norske kVInner dene ~or store, .og tok sme 
flyktning, _ JSelikowitz. avdelingen, men ved den s0!ll ble SViktet og mer eller egne hv, kom gjennom hel-

Politimannen skriver: ordinære kriminalavdeling, mmdre torture~ av samfun~ vete med løftet hode. 
hvortil den blir oversendt. net, har krav pa en omtale I Sveket av dem som lot 

«Friheten» har lørdag 28.ds. søkte politiets beskyttelse Oslo politikammer avd.V det minste. land og folk i stikken med 
inntatt et nokså friskt anfall mot Selikowitz angrep. den 29.juli 1945 'Gerd Adele, som en av de sin nedrustning og påføl-
mot politikammerets lands- Politiet hentet alle tre for H Meyer mange tusener av kvinner, gende flukt fra landet i 
svikavdeling fra J.seliko- at de kunne gi forklaring . hvis ektemann, sønner og 1940, forrådt av dem som 
witz. Jourhavende fullmektig brødre ble sperret inne på kom hjem i 1945 og av 

Overskriften var bra, men hadde mange ventende på HARo DE grunn av «landssvik», ble «rettsvesenet» som tok 
jeg synes bare ikke at den forværelset og det gikk noen sammen med sine barn kas- knekken på alt som folket 
skulle være rettet mot lands- tid før fru H ble kalt inn tet ut av hjemmene. De ble fra Arilds tid betraktet som 
svikavdelingen. Den annen Selikowitz forstyrret flere stuet sammen i ufattelige rettferd, stolthet, ekthet og 
side av medaljen ser slik ut: ganger under hennes forkla- BU D antall i kott og i kjellerrom renhet. Nei, Gerd, du rar 

Selikowitz kommer hjem ring, men fikk beskjed om å og til dels i forlatte tyske nok ikke, i likhet med dine, 
fra Sverige og finner sin lei- vente. Da han ville fjerne brakker. noe monument i offentlig 
lighet tatt av andre. Leiebo- seg, ble han hentet tilbake Av John Sand Gerd og et stort antall av regi for innsatsen for landet 
eren H er fengslet av lands- aven politibetjent. Han disse kvinnene sammen og for å sørge for at dine 
svikavdelingen, hans hustru, laget da et veldig opptrinn Legpredikanten Ludvig med deres mindreårige barn barn fikk overleve. Men det 
som er svanger i 7. måned, på forværelset og ble så ført Hope, født 17.januar 1871 i ble anb~agt i de tyske brak- finnes for.deg og for de tuse
og hennes to små barn er til- inn til politifullmektigen. Masfjord i Hordaland ble kene pa Etterstad... Uten ner av kVInner som samfun
bake i leiligheten. Seliko- Her overfalt han fru H med arrestert i mai 1943.' Han noen som helst hjelp fra det net og til og med kirken 
witz vil- som rimelig er - ha de verste skjeldsord så hun satt på Grini fra 13.mai offentlige måtte de klare seg svek, et monument som jeg 
dem ut. Av Oppgjørskonto- brast i gråt. Hun hadde aller- 1943 til 30.august 1944; da som best de kunne. De klar- vet er reist i deres barns, 
ret rar fru H beskjed om at ede tidligere flere ganger ble han løslatt på grunn av te seg så godt det lot seg barnebarns og ektefellers 
hun skal bli i leiligheten til måttet gå ut for å kaste opp. høy alder (73 år). gjøre ved å ta alle mulige hjerter, som betyr mer enn 
hun rar annet husly. Hun Selikowiz fikk ordre om å En av Hopes medfanger, slags jobber. De vasket gul- alle offentlige erkjennelser. 
sier at hun er villig til å bo holde seg på den andre siden professor Francis Bull, for- ver og skurte trapper, repa- Kjære Gerd Adele og der
hvor det skal være, men at av værelset, hva han nektet. teller I sm erindringsbok rerte og sydde klær, de tok med alle dere andre kvinner 
hun så ble kastet ut på gaten Han ble så ført til kriminal- «Minner om mennesker» barnevakter, strikket og som måtte oppleve all den 
av Selikowitz og 4 mann + 2 vakten for å vente til hans s.146: laget diverse ting som kunne djevelskap som hat, hevn og 
damer og en politisoldat fra tur kom. Han fikk ringe til «Om en nazi.stisk !?eistlig omsettes. De nyttet enhver manglende storsinn kan ska
Sverige. Hun oppholdt seg sin sakfører, og da denne som hadde tatt Imot blspeut- mulighet for å skaffe seg pe, jeg er stolt av dere. 
på Rådhusgatens politista- seinere innfant seg fikk Seli- nevnoelse erklærte Hope kort inntekter til levebrød for seg Deres ektefeller, søsken, 
sjon med sine to barn og kowitz beskjed om ikke å og hardt: «Han skal døy:». og sine barn. De stod på for barn og barnebarn, ja, hele 
måtte der ligge på benker. vise seg i fru H's leilighet ~opes. kollega emissær hverandre, hjalp, trøstet, lo slekten kan bare beundre og 
Ved hennes henvendelse til før byfogden hadde foretatt Nils LaVik ga ~ttrykk f?r og gråt for og med hveran- takke dere for deres innsats 
byfogden ble det gitt utkastelsen. Han ble videre sammt ert' oppfatmng. t Ltavfiik dre. De hadde bare seg selv for hjem, barn og fremtid. 
b k· d l' . kull 'lh Id o ~ var s o mgsrepresen an or . o kk k l o F. d d d' . es Je at po Itlet s e tl o t a oppløre seg mer Kri t l' fi Ik rt" o og sme a tre e ve s er pa. re me zft mznne. • 

h b · Ise Ig o epa I I arene 
være enne ehJelpe ig med behersket når han befant seg 1934-53. Da spørsmålet om '----___________________ _ 
å komme inn i leiligheten. i politiets kontorer. innføring av dødsstraff kom 
En dame fra byfogdkontoret Vi skal ha et rettsoppgjør opp i Stortinget 29.juni kristeleg synsstad. Lavik alt som heter kristendom å 
fulgte henne imidlertid til her i landet. Jeg er glad at 1945, utmerket Lavik seg henviste så til 2.Mosebok forkynne som kristendom 
leiligheten hvor de låste seg det ikke skal foregå etter ved å være den representant 21, 12-14: «Når ein mann er det som herr Lavik doserer i 
inn. To dager seinere - sist Selikowitz oppskrift. Det er som mest ivrig gikk inn for så gudlaus at han drep nes- dag. Det er ikke å undres 
fredag - kom Selikowitz og svært mange som i de sei- dødsstraff. Han sa bl.a.: ten sin med svik, då skal du over at det i sin tid ble sagt: 
hustru og kastet først barne- nere år er kommet ut av sine «Det er ikkje det juridiske ta han, um det så er for alte- For Eders skyld spottes 
ne og deretter fru H på gaten leiligheter på den måte Seli- syn eg kan gå inn på, det er ret mitt, han skal døy.» Guds navn blant hednin
med makt. Opptrinnet var kowitz praktiserer. Det er ikkje det som er det mest Til dette repliserte repre- gene». • 
temmelig stormende og også en del som etter frigjø- avgjerande for meg, men sentanten Ingv.Førre: 
framferden brutal. Fru H reIsen er kommet ut på den- slik som eg ser det frå ein «Det er en skjendsel mot 
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Forsker sefter fokus også 
på NS-barns skjebner 
Ønsker kontakt med 700 000 barn av NS-medlemmer 

Førstelektor Baard H.Borge sen». «Offentlige dokumen- Vi vet lite om hva som har 
ved Høyskolen i Harstad vil ter fra etterkrigstiden viser vært typiske oppveksterfa
være kjent for «Folk og at myndighetene seriøst vur- ringer blant NS-barn. For å 

____________________ Land»s lesere. derte om begge kategorier si noe sikkert kreves en 
Han sto bak en rapport fra bam burde tas bort fra sine undersøkelse basert på svar 

EN LYKKELIG LØSNING 
Norges forskningsråd som foreldre. Vi vet fra selvbio- fra et stort antall personer. 
ble kalt «Fienden»s barn. grafier og muntlige beret- Vi er avhengig av kontakt 
Den ble laget på oppdrag av ninger at barn av landssvik- med et stort antall personer 
tidligere sosialminister dømte på samme måte som som selv tilhører denne 
Magnhild Meltveit Kleppa «tyskerungene» ble gjenstad gruppen, inkludert NS-barn 

Det er all grunn til å gratulere hverandre med at og dannet grunnlaget for for kulde og avvisning i det som selv mener de ikke har 
det nu er lykkes å få vårt bibliotek sikret for frem- den senere behandlingen av norske samfunn både under hatt spesielle problemer på 
tiden. krigsbarnsaken. Rapporten og ikke minst etter krigen. grunn av sine foreldre», sier 

Ikke nok med det: I det nye Nasjonalbiblioteket var en undersøkelse av de Også for NS-barnas del Berge som understreker at 
vil bøkene bli tilgjengelige for alle, vi vil finne 10 000/12 000 norsk-tyske finnes tallrike eksempler på han er bundet av Lov om 
tidens mest moderne hjelpemidler, det har lang krigsbarna i årene etter mishandling og grove over- taushetsplikt. Alle henven
åpningstid og personalet er topp fagutdannet og okkupasjonen. Nå vil han grep utført av voksne men- deIser blir derfor behandlet 
100% serviceinnstilt. videreføre sin forskning ved nesker. Det er også tilfeller strengt konfidensielt. 

Dette i motsetning til mange av våre lokale å gjøre de såkalte NS-bam hvor NS-barn, på samme Prosjektet har godkjent 
biblioteker og museer som i følge en Stortings- og deres oppveksterfaringer måte som krigsbarn, ble sys- konsesjon fra Datatilsynet. 
melding er i direkte forfall og langt fra kan delta i til tema for sitt doktorgrads- tematisk mobbet og trakas- Resultatene skal etter planen 
nyutviklingen. prosjekt. Han samarbeider sert av andre bam på skolen være ferdig om to år og vil 

I samme melding heter det at etter over 15 år med amanuensis Stein uten at lærerne grep inn». da foreligge i form aven 
med lovpåbud om høyskoleutdannede bibliotek- Ugelvik Larsen ved Univer- Til «Dagsavisen» sier for- rapport. 
sjefer er det nå bare 6 av 10 kommuner som har sitetet i Bergen og er knyttet skeren at selv om det var «Folk og Land» har 
det. Vi kan også lese at som følge av beman- til et større paraplyprosjekt klare likheter, var det også mange NS-barn blant sine 
ningsproblemer har atskillige biblioteker en om det norske rettsoppgjø- store forskjeller mellom lesere og vi oppfordrer disse 
åpningstid på bare 15 timer i uken. Stortingsmel- ret. Prosjektet ledes av pro- krigsbarna og NS-barns i å delta i undersøkelsen. 
dingen viser hvor ille det ville ha gått hvis Stif- fessor Hans Fredrik Dahl. oppvekst. «Krigsbarn vok- Henvendelser til Borge 
tel sen Norsk Okkupasjonshistorie (SNO) hadde «Både «tyskerunger» og ste opp uten sin biologiske kan skje på hans telefon: 
søkt å plassere bokskatten vår på et slikt sted, «naziunger» ble av mange far. NS-barn hadde faren Nr.: 77058231 eller skriv til 
noe det kom forslag om fra både øst- og Vestlan- sett på som representanter hos seg, men ofte med unn- ham ved Høyskolen i Har-
det. for «den gale siden», og tak av tiden umiddelbart stad, 9400 HARSTAD. 

Flere av «Folk og Land's» lesere har spurt oss behandlet deretter», sier etter okkupasjonen, da han 
hvorfor ikke vi selv kunne ha beholdt biblioteket. Baard Borge til «Dagsavi- satt i fengsel. 

Kanskje et naturlig spørsmål fra venner som er 

• 
wtt~~om~~~o~n,-m~~d~~å~a~ ~----------------------------

Biblioteket vårt på mange tusen bind krever 
stor og sikker plass. Det krever tilgjengelighet og 
folk nok til å ta seg av utlånsvirksomheten og alt 
annet som følger med styringen av et stort biblio
tek, - fagutdannede vel og merke. 

Vi makter ikke å følge opp noen av disse krav, -
så uansett mener vi overenskomsten med Nasjo
nalbiblioteket er noe av det mest positive som 
har skjedd i de nærmere 50 år vi har stridd og 
stått på. 

Nå må vi redde det 
som reddes kan 

forskere og ikke minst for 
våre etterkommere. Utrolig 
meget er gjort, og resulta
tene viser seg gjennom bl.a. 
de samarbeidsavtaler insti-
tuttet har fått med univer

I~stitu~ fo~ Norsk Okkupa- «skrot~t», . m~n hun ~om siteter og biblioteker. 
sJonshistone rar fo~satt plutsehg !Il a tenke pa at Vår stab på kontoret som 
henvendelser fra menmgs~ mannen sa ?ft~ hadde snak- ofrer all fritid på arbeidet i 
fell~r utover ~andet som e~ l ~et om et .m~tltutt som var Institutt for Norsk Okkupa

God sommer beSittelse av mteressant hIS- mteressert l shke saker. sjonshistorie håper nå også 
Plassmangel gjør at et par leserinnlegg og bok- torisk materiale. Meget historisk stoff er på en liten innsats fra venner 
anmeldelser må stå over til neste nummer som Enken etter en tidligere nok allerede kastet eller har rundt om i landet: Gjennom
kommer i august. kretsfører i Nasjonal Sam- gått tapt på andre måter, søk loft kjeller skuffer og 

Postekspedisjonen vil fortsette som vanlig i ling kunne således fortelle at men ovennevnte tyder på at skap ett~r sake; og ting fra 
ferietiden, - og postboksen bli tømt ukentlig. Nøl hun hadde funnet en kartong det likevel er en del å hente. okkupasjonstiden. Send det 
derfor ikke med å skrive til oss hvis du har noe med domsreferater, korre- Institutt for Norsk Okku- til oss _ eller skriv og oppgi 
på hjertet. spondanser fra fangeleirer, pasjonshistorie har gjennom hva d~ har. 

Redaksjonen og staben av oppofrende og inn- brev fra partiledere, en del alle år vært opptatt med å få 
satsfulle jenter i ekspedisjonen sender sin hilsen bøker og atskillige aviser fra det innkomne i system, med Adressen er: INO - post
til «Folk og Lands lesere, - med ønske om en rik- okkupasjonstiden. Mening- å få det trygt bevart for all boks 3239 Elisenberg, 0208 
tig god sommer. • en hennes var å brenne alt fremtid, til gagn for seriøse OSLO. • 
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Blaker og Sørum historielag med 
saklig og informativ bygdebok 

NR. 3 - 2000 

harmen over Sovjetunio
nens uprovoserte angrep på 
Finland, ungdommelig 
eventyrlyst, skuffelsen over 
de norske politikeres evne
løshet og de militæres for

Hvor også frontkjemper får komme frem med sine meninger og opplevelser sømmeIser og feighet. Men 
hos noen kunne valget være 

I august 1999 utga Blaker beretning fra en som kom til en, stormangrepene, nær- tapperhet var beundrings- en kamuflasje, for kjærlig
og Sørum historielag en å stå på «den gale siden» kampene, den fryktelige lar- verdig. Derfor var de da hetssorg og selvmordstan
ny bygdebok. Temaet var under krigen. I Blaker og men, blodet, de såredes og også avholdt. Jeg så det selv ker. 
«Okkupasjonstiden 1940- Sørum meldte åtte-ti unge døendes skrik? Eller mange- under kampene ved Dnepr, Men aldri har jeg hørt om 
1945». menn seg til kamp, i Finland len på søvn og hvile! Solda- hvor kommandøren for regi- noen som lot seg lokke av 
Uten kommentarer gjen- eller på den sørlige front i ter fra både første og andre ment «Germania» falt. Han løfter om økonomisk vin
gir vi deler av innholdet: Russland. Også dette er en verdenskrig har sagt at net- ble båret ut av kampsonen ning. Det er fabler som er 

del av okkupasjonshistorien. topp mangelen på søvn var av fire mann. Garvede sol- oppfunnet av våre mottstan
Arne meldte seg til politiet noe av det verste. Det kan dater gråt. dere her hjemme. Vi skulle 

Okkupasjonshistorisk på Lillestrøm 14.mai 1945. jeg underskrive. Hva kulde angår, husker belønnes med en bondegård, 
utvalg takker Han har for lengst sonet sin En annen lidelse som ram- jeg spesielt forholdene på blir det hevdet. Men de fær-
Okkupasjonshistorisk utvalg straff. Da vi bad ham om å met østfrontens soldater, hos Kairnykksteppen. Wiking reste av oss var bønder! Vi 
i Blaker og Sørum historie- skrive litt om sine opple- begge parter, var vinterkul- var sendt per tog fra Kauka- var håndverkere, studenter, 
lag vil takke alle sine med- velser som frontkjemper på den. Den drepte og lemlestet sus ved nyttårstid 1942-43 offiserer bl.a. Vi represen
arbeidere og små og store Østfronten under den annen tusener. Man skulle ikke tro for om mulig å bryte ringen terte et tverrsnitt av Norges 
bidragsytere for stor imøte- verdenskrig, leverte han oss at temperaturen kunne syn- rundt Stalingrad. Vi greide å befolkning, som faktisk med 
kommenhet og entusiasme. denne historien: ke til minus 48 grader i et kaste russerne flere mil til- god grunn fryktet en sovje
Uten alle disse bidragene På oppfordring vil jeg landskap så nært Svarteha- bake, til Kotelnikovo. Men tisk dominans i Europa. Vi 
ville det ikke ha vært mulig prøve å gi en kort beretning vet. Men det var tilfelle så var det slutt. Vi var altfor som bar de tyngste byrdene i 
å dokumentere okkupa- om mine erfaringer som sol- både i Minus-stillingen i underlegne i antall. Det ver- den kampen, ble dømt sum
sjonstida i Blaker og Sørum dat. Jeg ville ikke sagt ja til Ukraina og på Kalmykk- ste var allikevel at vårt vin- marisk til lange straffer, for-
1940-1945 så godt som det anmodningen hvis jeg ikke steppen sør for Stalingrad terutstyr fremdeles lå lagret di vi hadde kjempet mot «en 
har vært mulig i denne boka. trodde at mine tanker om (nå Volgograd!) Den vedva- i Kaukasus. Vi lå ute på med Norge forbunden stat». 

Det heter at det alltid er krig som fenomen kan være rende nordøstvinden fra steppen i sommeruniform Jeg ville gjeme se en faksi
seierherrene som skriver aven viss betydning i kam- Sibir og Uralfjellene var og frøs forferdelig. Jeg hus- mile av det dokumentet som 
historien. Å hevde at noe pen for verdensfreden. Av- nesten uutholdelig i disse ker at et termometer viste bekrefter en slik allianse. 
annet gjelder for denne skyen for krig behøver ing- områdene. Og vi måtte leve· minus 41 grader. Mange ble Når ble den forresten opphe
framstillinga ville være en å bibringe meg. Jeg har i skyttergraver og bunkere kjørt tilbake og fikk ampu- vet - under den kalde kri
naivt. Men vi har konsen- opplevd frontkrigen selv i som vi selv hadde gravd i en tert føtter og ben. Eller de gen? 
trert oss om å gjøre stoffet over to år og vet hva den jord hard som betong. Kul- sovnet i sine skytterhull og Men vi som ble dømt, 
så saklig og informativt som innebærer. Og jeg vil advare den og mangelen på søvn døde på stedet. Voksne betraktet nok rettsoppgjøret 
mulig, uten et alt for gene- nye generasjoner mot å førte da også til at flere tok menn stod eller lå i gravene som en farse og oppholdet i 
relt stigmatiserende fiende- romantisere krigen. Den er sitt eget liv. Etter lengre tids og skrek av frosstsmerter. leirene som en ren ferie etter 
bilde som klangbunn. Når ikke noe eventyr! taushet gikk de rolig ut av Men også russiske soldater, krigsopplevelsene, skjønt vi 
det gjelder navn på dem Enhver soldat som har bunkeren. Så smalt et skudd. blant dem sibirere, som ble trakassert og spottet og 
som av ulike grunner havnet deltatt i en stor krig, vet at For oss overlevende står ellers er utrolig hardføre, led sultet ut. Min normalvekt 
på «den gale siden», har vi det er ganske umulig å det som et mirakel at vi kom forferdelig. De deserterte og var ca 80 kilo. Etter nær
begrenset oss til de offisielle beskrive med ord ens redsler ut av dette fronthelvetet kom løpende mot våre spar- mere ett år i varetekt, uten 
posisjonene som ordførere og lidelser. Såkalte krigsro- noenlunde hele og med for- somt besatte linjer over sne- dom, veide jeg 52 kilo. 
og lensmenn når det gjelder maner bør leses med skep- standen i behold. Jeg er sik- markene, med armene hevet Men det fantes dem som 
lokale aktører. Det er gått sis. De er som oftest skrevet ker på at de soldatene som over hodet, og overgav seg. led enda mer enn oss. La det 
mer enn 50 år siden disse av fantasifulle forfattere den gang var våre fiender, Vi som lå i forreste linje, være sagt at mine tanker og 
begivenhetene. De som ble som ikke selv har opplevd gjennomlevde de samme kunne bare vinke dem min medfølelse går til de 
dømt for landssvik har for krigens virkelighet. Heller lidelser, slik som også de videre til landsbyen bok oss. mange av våre landsmenn 
lengst sonet sin straff. Og ikke de mange krigsfilmer russiske soldatene som ble Men mange av desertørene som fikk oppleve konsentra
deres etterkommere bør få er troverdige. Ofte innehol- kastet hensynløst inn i de ble under flukten skutt bru- sjonsleirenes grusomme hel
slippe mer spitord enn de der de «klipp» fra den ene finske skoger under vinter- talt ned bakfra av sovjetiske vete eller ble dødsdømt for
allerede har måttet tåle. eller andre parts propagan- krigen 1939-1940. tempera- kommissærer. Det skjedde di de var patrioter. Tysker-

Om ikke så alt for mange dafilmer, som viser oppkon- turen sank der til minus 50 mange steder. nes tåpelige foranstaltninger 
år er det ikke lenger noen struerte slagscener, soldater grader eller enda lavere. Alt Jeg har her prøvd å gi et var noe som foregikk langt 
blant oss som kan minnes i pene uniformer under dette skulle de ha opplevd lite innblikk i frontsolda- bak vår rygg, og som sjok
okkupasjonstida i Sørum. Vi angrep, marsjerende og og følt på kropp og sjel, tenes påkjenninger. Men jeg kerte oss like sterkt som alle 
håper denne boka vil kunne syngende tropper, glimtene politikerne og generalene ber om ikke å bli misfor- andre da det ble kjent etter 
dokumentere hva denne fra artilleri og panservogner som satt langt bak frontlin- stått. Det er ikke min hen- freden. 
generasjonen hadde som sin i nattemørket. Virkeligheten jen og førte krig - på kartetl sikt å jamre over vår skjeb- Men noe som det sjelden 
store opplevelse i livet. Til var ganske annerledes. Av egen erfaring må jeg ne, våre lidelse - under kri- eller aldri snakkes om, er at 
glede og utfordring for oss Hvordan skal en leser som her allikevel gjøre et unntak gen eller etter freden. Vi flere av oss hjalp nordmenn 
som er født etter 1945. sitter i sin lune stue og i sin for våre egne, divisjon hadde selv valgt, i den naive ut av fengslene eller fikk 

Rånåsfass 15.august 1999 behagelige lenestol, kunne Wikings generaler og høy- tro at vi kunne gjøre en inn- hindret at de ble overført til 
Svein Sandnes forestille seg skyttergravs- ere offiserer. De var ofte å sats for vårt land. Motivene Tyskland. Det stod faktisk 
I en bok som denne bør krigen, panserslagene, artil- finne i forreste linje, sam- kunne være meget forskjel- en viss respekt av oss når vi, 

det også være plass til en leriets tromme ild, bombing- men med sine menn. Deres lige og sammensatte, så som Forts. side 6 .. 
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NR. 3 - 2000 FOLK og LAND SIDES 

:n~-::~= Vi uforbederHge 
fro tk· 0gI1 Dessverre gjorde de hjem- meget stor prosent NS-folk, meget bestemt tar avstand fra. om n 'lemperene vendte seierherrer en meget langt større enn gjennomsnit- Men fremdeles er det ingen 

., alvorlig feil i 1945. tet i folket, har arbeidet seg innrømmelse av svik. 
Det var muligens uunngåe- frem til ansvarlige posisjoner. For hva er svik? Det er å 

lig at man på en eller annen Det er knapt en bransje, knapt handle mot sin overbevisning, 
måte måtte «ta igjen» overfor et felt i samfunnslivet der man mot det man vet er sannhet og 
sine politiske motstandere fra ikke finner NS-folk på høyt rett. Det store flertall av dem 
krigens tid, selv om vi ikke nivå. som sluttet seg til NS, mente å 

«Mange saker feiet under et bekvemt 
teppe i «Landssvikoppgjøret» 

«Folk og Land» rekker langt. hadde ventet det. Slik er jo Men så må de da være til- tjene sitt land og sitt folk, følte 
I norsk:amerikanernes. blad,. «Western verden. Men det hadde vært freds, disse «svikere». Sam- det som sin plikt å berge fol
Viking» I Seattle, har Journalist Ole B. andre måter å gjøre det på. funnet har jo sluppet dem ket mest mulig uskadd 
Hovengen en fast spalte: «Norge-Norskhet- Hvis man for eksempel had- frem, tross alt. gjennom krigens Ragnarok. 
nordmenn». de dømt NS-folk som opprø- Rent bortsett fra et deres Slike folk har selvfølgelig 

I februarnummeret har han noen kommen- rere mot det seierherrene anså POSISJoner i overveldende ikke sveket noe som helst -
tarer til løgnene om de norske frontkjempere som «lovlige myndigheter», grad er resultatet av deres eget ganske tvert imot. 
på Østfronten. I spalten sin skriver han bl.a.: ville det hele antagelig ha slit og egen innsats, så er det Men svikerstemplet ble satt 

utviklet seg ganske annerledes en meget alvorlig hake ved det på oss i 1945, og alt er gjort 
enn det gjorde. Det er ikke hele. Deres posisjoner er nem- for å opprettholde det, ja enn

Nylig fikk jeg i hende den mange kom hjem med store noe moralsk uhederlig å være lig avhengig aven ting, og det dog forsterke det siden. Det 
uavhengige avisen Folk og amputasjoner og ble livsva- opprører - under visse om- er at de holder kjeft. Hvis har vært seierherrenes store 
Land som i lederen siterte rige invalider. Jeg vet ikke stendigheter kan det til og ikke, er det for de fleste over feilgrep, det er årsaken til en 
hva en leser av organet Rak- om de i ettertid har fått noen med være en plikt. Fordi en og ut. splittelse i folket som ikke vil 
kestad avis hadde nedkom- offentlig støtte, ei heller om slik dom ikke ville vært ære- Men de som likevel kom- leges på tiår ennå. Og under
met med. Jeg har fått inn- de etterlatte av de mange rørig, hadde den også åpnet mer NS-folk inn på livet, vil vurder ikke splittelsen. Med 
trykk av at Folk og Land er falne har fått _ eller får _ det. for en relativt rask forsoning kunne konstatere at de aller familie og gode venner utgjør 

mellom dømmende og dømte. fleste av dem fremdeles er NS-folk fremdeles et meget 
en redelig og troverdig avis, Hvilken straff tror innsen- Men seierherrene ville det «uforbederlige» _ de viser få betydelig antall. 
som har stridd for redegjø- deren i Rakkestad avis front- annerledes. De skulle på død eller ingen tendenser til å Bebreid ikke NS-folk for 
reIse av mange saker som kjemperne hadde fått, om og liv brennemerke alle med- «angre». Psykologisk sett er splittelsen og heller ikke for at 
har blitt feiet under et det hadde vært sneven av lemmer av NS som «svikere». forklaringen på det åpenbar. de er «uforbederlige». Det er 
bekvemt teppe i det disku- sannhet i de ynkelige be- Dermed la de grunnen for en Den som vet med seg selv at så aldeles ikke deres ansvar, 
table «Landssvikoppgjøret». skyldninger? generasjonslang splittelse i det hun eller han har handlet ut fra og det er heller ikke de som 

La det her siteres hva Undertegnede har aldri norske folk. hederlige motiver, ut fra har muligheten for å rette på 
organet Rakkestad avis ofret nølt med å si sin mening NS-folk må vel egentlig ønsket om å tiene sitt fedre- det hele. 

være de frommeste politiske land, vil aldri kunne godta å (Dette ble skrevet aven tid
plass til nylig om de norske overfor stygge angrep. De tapere i historien. De sonte bli stemplet som sviker. Det ligere topp-leder i Nasjonal 
frontkjempere på østfron- norske frontkjemperne satte sine dommer, betalte sine har i denne sammenheng lite å Samling UngdomsfYlking, 
ten: «Nordmenn deltok i livet til på østfronten, noe mulkter og inndragninger. Så bety om NS som parti og det Einar J., året var 1970. 
flere mordaksjoner flere ste- de gjorde som antikommu- krummet de nakken og gikk enkelte medlem personlig tok Nu - år 2000 - 30 år senere 
der i Russland,» og videre i nister, og i dyp frustrasjon inn i samfunnet hver på sin feil eller ikke. De fleste NS- innrømmes fortsatt ikke svik, 
artikkelen i Rakkestad avis etter oveifallet på Finland. plass. De har arbeidet hardt, folk er villig til å innrømme at og vi er like uforbederlige. 
om de norske frontkjempe- • meget hardt, men så har da enndog store feil ble begått, Noe annet ville ha vært 
res insatts mot Stalin-Russ- også resultatet vist seg. En og det finnes ting som de utenkelig). • 

land: Denfrernstosomlutter,--------------------+---------------------------------------------------------------
pøbelaktigheter. Men etter 
hva jeg leste, har de påståtte 
forbrytelser begått av norske 
frontkjempere, verken blitt 
dokumentert hvor eller når 
de angivelige krigsforbrytel
sene ble begått, skriver Folk 
og Land. 

Undertegnede har ingen 
tilknytning til frontkjemper
ne, men slike løgner som det 
har stått i Rakkestad avis må 
det være grunn til å reagere 
mot. At det også blant front
kjemperne fantes opportu
nister som ventet å få en 
bondegård når de kom hjem 
igjen, må ikke tillegges de 
mange idealister som deltok 
på østfronten. Hvor mange 
tusen som deltok der kjen
ner undertegnede ikke til, 

Gårdbruker og legionær 
Per MeidelI 
TIL MINNE 

Enda en storgran er borte i skogen vår. 
Per Meidell har forlatt oss. Den gode 
kamerat og uredde kriger måtte gi tapt 
for sykdom 83 år gammel. Bare syk
dom kunne knekke ham. Russerne 
klarte ikke engang på kloss hold å få 
livet av ham med kuler og krutt. Kula 
gikk «bare» gjennom begge underkje
vene uten å skade ham dødelig. 

Det var den 10. februar, 1943 ved 
Krasny Bor, et par mil syd for Lening
rad, under et storangrep. Vi var opptatt 
av det som skjedde foran oss, og Per 
sto oppe på dekningen og støtte ut tom
hylsene med pussestokken etter hvert 
skudd fordi utdragsmekanismen ikke 
fungerte. Da ble vi avbrutt aven gjeng 
hvitkamuflerte bak oss som vi trodde 

var forsterkninger. Vi løp oppover en Per Meidell ble dekorert med Jern
slak skråning - Per som vanlig først. korset av 2. og l. klasse for sin innsats i 
Jeg tror ikke jeg var klar over hva som Den noske Legion hvor han tjeneste
skjedde før det smalt ved siden av meg gjorde som sjersant (U.scha.). Han var 
- jeg tror fra Olas gevær. Da sto Per bondesønn fra Hedmark og drev som 
med hendene i været midt i flokken, gårdbruker det meste av sitt liv. En tid 
som viste seg å være russere. Per kastet drev han Quislings gård i Fyresdal. 
seg brennfort over ende og fikk på en Også i sitt «sivile» arbeid satte han sor 
mirakuløs møte fatt i pistolen han had- etter seg. Men det var som kanonsjef 
de kastet fra seg. Jeg husker ennå idag på Leningradfronten jeg lærte ham å 
at jeg hadde en vanvittig assosiasjon: kjenne. 
Snøballkrig! Avstanden var noenlunde Med Per som kanonkommandør og 
den samme, ogjeg tror ikke engang jeg sjef var det nesten ingen ting ved front
rakk å komme meg ned. livet som syntes farlig, vanskelig eller 

Etter bataljen ble Per forbundet og tungt. Jeg tror han var den vesentligste 
fortsatte udekket å støte ut tomhylsene, årsaken til at jeg aldri var redd. Nai
men blodtapet var så stort at han til viteten gjorde nok sitt, men han gjorde 
slutt gikk med på å ta seg tilbake til en det meste. Uansett hva vi gjorde, hvilke 
mulig «Verbandsplats». Han fortalte oppdrag vi hadde - i alle situasjoner -
senere at han hadde fått henge på en Per gikk i bresjen. Hvis det finnes en 
slede med døde og sårede et stykke plass for sånne som satser livet sitt for 
bakover og hadde kommet under god andre, så kommer Per dit. Erik 
behandling. 
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nå etterhvert bygd opp et Divisjon Wiking kom ut som venner. Jeg har opplevd 

B I a ke r O g Søru m overveldende artilleri og av innringingen med en liten det selv. Og følelsene har 
••• Forts. fra side 4 enorme panserstyrker. Jeg kjerne av sine tropper, men vært sterke. Jeg har også en 

har nevnt begrepet «trom- ble raskt gjenoppbygd og gang ved et Wiking-treff i 
på permisjon, møtte opp hos flamlendere), nordmenn, meild». Det er umulig å for- ble igjen satt inn i nye kam- Bayern møtt en hel delega
Gestapokontorrottene eller dansker, finner, baltere og stå for den som ikke selv har per vestover, våren og som- sjon av amerikanske vetera
andre autoriteter med våre tyskere, samt noen svensker opplevd det. Opptil 10 000 meren og høsten 1944. Nytt- ner, som Wiking riktignok 
jernkors og øvrige utmer- og sveitsere. Det kan nevnes kanoner, rakettskyts, pan- årsaften 1944-45 ble vi aldri var i kamp med. Det 
kelser og forlangte den eller at «Frikorps Danmark», serkanoner og bombekas- sendt ilsomt per tog ned til var flotte folk, både offiserer 
den frigitt. Disse rottene var som var en selvstendig tere - samt fly - hamret løs Østerrike og Ungarn. Rus- og menige. Vi hadde faktisk 
jo selv livende redde for å enhet, mistet halvparten av på et smalt område av fron- serne stod allerede ved Wie- meget til felles. Det er et 
bli sendt til østfronten, som sine menn i harde kamper. ten for å forberede gjennom- ner Neustadt sør for Wien. faktum at veteraner fra store 
ble ansett som det verste av Finnene hadde også en egen brudd. Det varte uavbrutt i Da vårt troppetog, med åpne kriger er de mest ekte pasi-
alt. enhet, «Finnebataljonen», timer og dager. Granatene lastevogner, stod en stund fister. Fordi de vet. 

Her kan jeg fortelle en som kjempet særlig tappert, falt så tett, kanskje tusen i midt i Wien, ble vi mottatt Det er tydelig at det ergrer 
ganske karakteristisk histo- blant annet ved Malgobek i sekundet, at lyden kunne på begge sider av mengder våre hjemlige motstandere 
rie. På en av mine to permi- Kaukasus. De hadde noe å sammenlignes med frekven- av wienere som jublende og at våre veteraner, som 
sjoner, i Oslo, fikkjeg løslatt hevne. Og i kampene nær sen hos en skarptromme. gråtende kastet blomster, Wikings, hittil har foretatt 
en kjenning og beskyttet en Stalingrad deltok en hel Derav navnet «trommeild». vinflasker og kaker opp til over 30 reiser til krigs skue- J' 
annen familie. Under retts- fransk divisjon. «Charle- Tusener ble drept. Men de oss. plassene og landsbyene, 
saken mot meg ble dette magne». ble mast i stykker, ikke bare Nå grep Wiking inn og både i nord og sør, i det tid- \ 
nevnt av min forsvarer, som At russerne led aven nes- en gang, men ble slynget til kastet russerne tilbake til ligere Sovjetunionen. Og vi 
kunne legge frem dokumen- ten overdreven frykt for værs gang på gang i en vir- traktene ved Esztergom og er overalt blitt mottatt som 
tene. Til dette sa den arro- Wiking, fremgår aven detalj velstorm av jord og blod. Balatonsjøen. Den ungarske venner av lokalbefolkningen 
gante aktor til meg; <damen, da vi i mars 1943 stormet «Falt på østfroten», stod det sivilbefolkningen kunne for- og russiske veteraner. Det 
det var jo Deres simple Krasnoarmeiskoje og drev i tyske avisannonser. De telle om grusomme over- skåles i vodka og ropes 
plikt». Jeg gad ikke svare de russiske linjer 100 kilo- pårørende skulle bare ha grep fra de russiske tropper, «drusjba» (vennskap). Kan 
ham. Jeg kunne jo sagt ham meter tilbake helt til sørvest- visst hvordan. som her for en stor del noen her hjemme virkelig 
at denne muligheten til å bredden av elven Donez på Noe av det verste jeg opp- bestod av folk fra Sentral- tro at vi hadde fått en så god 
hjelpe kostet meg over to år under en uke. General levde, var det veldige inn- Asia. Den ungarske grev- mottagelse hvis vi den gang 
i østfrontens helvete. En lig- Popov, som hadde ledet de ringingsslag ved Tsjerkassy inne Stella Kuylenstiirna hadde oppført oss som bød
nende overlegen behandling russiske styrker vestover vest for Dnepr. Ti divisjo- Andrassy, som var svensk- ler og forbrytere? 
var det mange som fikk av helt til Sinelnikovo, sendte ner, deriblant Wiking, ble født, har i sin bok «Pusztaen Minnesmerker over våre 
de juridiske eksperter. nå ut en nødmelding: «Jeg omringet på et område som brenner» skildret grusornhe- falne er reist mange steder i 

Løslatelsen av min venn ber om øyeblikkelig hjelp». først var stort som hele Bel- tene. Vi så det selv. Unge øst, i Russland, Ukraina, 
skjedde kort etter at jeg var Jeg angripes av fire divisjo- gia, men som i løpet av piker fortalte oss at de hadde Ungarn, Østerrike, Finland 
vendt tilbake fra permisjon ner». I virkeligheten var det ukene januar-februar 1944 kledd seg ut som gamle og i Tyskland. lUspenskaja 
og stod i stilling ved Dneprs bare regiment «Germania» ble innsnevret til noen få kvinner, eller de hadde lig- i Ukraina stor det store min
vestre bredd. han stod overfor. Men vi ble kvadratkilometer. 55.000 get gjemt i de store høystak- nesmerke over divisjon 

Postombærinen i forreste liggende ved bredden av mann falt eller ble tatt til kene i ukevis. Wikings falne. Det svære 
linje skjedde helst om nat- Donez en måneds tid i «hvi- fange. Divisjon Wiking og Men foretok Wiking lig- korset står der som en 
ten. Jeg husker ennå som i lestilling», hvor kamphand- Stormbrigade «Walloniem> nende avskyeligheter? Det manende påminnelse; Hold 
går den glede jeg følte da lingene innskrenket seg til bar hovedtryngden i det er åpenbart noen som innbil- fred! 
jeg stod i mitt skytterhull i spredte artilleridueller over endelige utbruddet mot sør- ler seg det. Hertil er å si at Hva er så ellers hendt med 
det kraftige måneskinnet og elven. vest natten mellom 17. og treningen og disiplinen var oss etter freden og «soning
leste brevet fra Oslo. Det Jeg kunne skrive en hel 18.februar. Selv om vi var den hardeste i noen arme. en»? Mange av kameratene 
lød i korthet slik: «Teile bok om disse opplevelsene. helt utmattet etter å ha gått For eksempel var voldtekt har, tross alle vanskelighe
Ihnen mit, dass Herr K.E. Men her kan jeg gi bare nesten tre uker uten mat og strengt forbudt. Den frater- ter, nådd høye posisjoner i 
am 13. September aus der noen korte glimt. Det ville søvn, ble det vår oppgave å nisering som kunne fore- vårt samfunn eller uten
Haft entlassen worden ist». ikke ha noen hensikt å bryte igjennom ringen, som komme, hadde ingenting lands; professorer (med 
(<<Jeg meddeler Dem at herr beskrive detaljert min «rei- var 30 kilometer tykk og med voldtekt å gjøre. De utenlandske ærespriser), 
K.E. den 13.september er serute» gjennom disse sørli- spekket med russiske pan- russiske, ukrainske og kau- leger med verdensry, for
blitt løslatt fra fengselet».) ge områdene av fronten, fra servogner, artilleri og infan- kasiske kvinner var dessuten skere, tannleger, ingeniører, 
Så var altså min innsats ikke Kaukasus gjennom Ukraina, teri. Jeg hadde liten tro på at utrolig fattige, fillete og skit- selvstendig næringsdriv
helt forgjeves. Polen til Ungarn. Lokalite- det ville lykkes. Men vi kom ne. Og deres elendige leir- ende, hvorav noen har bygd 

Hva var så divisjon tene og stedsnavnene vil mirakuløst nok igjennom, i hytter lå skremmende langt opp de største bedrifter i sitt 
Wiking? Ikke den forbryter- være ukjente for de fleste. fryktelige, nattlige angrep. under vesteuropeisk stan- slag i Norge. Var disse 
organisasjon som noen Under de første dager av det Selv de russiske generaler dard. karene en berme? Var de 
fremdeles forsøker å innbil- kolossale panserslag ved ble tydeligvis øverrasket, og Vårt skyttergravsliv og pøbler, undermålere, forbry
de folk. Trakasseringen og Kursk, hvor 5 millioner rasende. Våre radiofolk, den plagsomme mangel på tere? Det skal bli vanskelig 
løgnspredningen har nå mann stod mot hverandre, som naturligvis var eksper- vanlig hygiene inspirerte å finne frontkjempere blant 
pågått i over 50 år. Divisjo- var jeg så heldig å få permi- ter også i russisk, oppfanget ikke nettopp til erotikk. Vi dagens kriminelle! 
nen var en fullmotorisert sjon, uten å ha bedt om det. en ukodet radiomelding, var alle fulle av lus, både En yngre norsk professor i 
enhet, med regimentene Såjeg fikk ikke oppleve net- hvor en av de ansvarlige sivilbefolkningen og vi. Var historie, som slett ikke har 
«Germania», «Westland» og topp den katastrofen. Fron- russiske generaler fikk ordre det kanskje vi som brakte noen forbindelse eller noe 
«Nordland». Mannskapene ten var igjen blitt stabilisert om å la seg binde foran en med oss utøyet vestfra? slektskap med oss, uttalte i 
bestod av såkalte «german- øst for Dnepr dajeg kom til- kanonmunning og la seg Mon det!. Verdens Gang 9.7.1993: 
ske frivillige». De var unge, bake. «skyte over til fienden. Etter alle store kriger skjer «Frontkjemperne kommer 
topptrente menn, hollen- Men så begynte den virke- Gjenta ordren!» Om det vir- det merkelige at tidligere til å bli hedret. Historien 
dere, belgiere (valloner og lige krigen! Russerne hadde kelig skjedde, vet jeg ikke. «fiender» ønsker å møtes - Forts. side 7 .. 
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Blaker og Sørum ... 
Forts. fra side 6 

~alstad 2.VERDENSKRIG OG 
Ikke verst FRONTKJEMPERNE 

snur. - Kanskje sloss ikke fra «Adressa» av Jon Reitan 
frontkjemperne på så gal Det er blitt rabalder omkring regissøren Ruben Slettens dokumentarfilm om 
side likevel?» F ltd k tr' l' h frontlqemperen Jørgen Høve. . .. a s a onsen aSJons err ar . . . . 

Jeg vIl ikke bnnge person- vært betraktet som en av de I «Harstad Tidende» har det l slste uker vnmlet med lesermnlegg, hvor det pro-
lige politiske betraktninger verste leirer tyskerne hadde i testeres iherdig motfilmen. 
inn i denne berretningen. Norge. Det skyldes utelukkende svartmalingen av frontlqemperne i 1945, da de ble 
Jeg vil ikke støte noen. Men Gjennom all omtale av straf- uthengt som avskyelige forbrytere. En karakteristikk som senere er gjentatt i 
jeg vil gjerne fo~elle kort fe~eiren e~ det fortalt om daglig norsk presse, senest i «Rakkestad Avis», medlemsbladet til Humanetisk Forbund 
om en opplevelse jeg hadde mishandhng av fangene og at . . . .. o . 
. P' o 1953 o leirs:iefog vakter var som ville og l «Harstad Tidende». Slstnevnte blad har hkevel vært anstendlg nok td a gl 
l ans varen , pa en " l fl d . b'k' l 
gjennomreise fra Sør-Frank- dyr. En hovedoppgave skrevet P ass or an res ytrmger og en tlge ser. 
rike. På en fortauskafe i Rue av historikeren Jon Reitan fra Det er fra dette blad vi har «klippet» nedenstående innlegg av førstelektor ved 
de la Paix (<<Fredens gate»!) Verran i Nord Trøndelag for- høgskolen i Harstad, Baard Herman Borge. 
kom jeg i samtale med en teller no.e annet. .. 
amerikansk offiser, som var «FaktIsk var de~ tIl. tIder en Av Baard Hermann Borge, Førstelektor, Høgskolen i Harstad 

o .. fr W' b d ganske kameratshg tIlværelse --------------------------------
pa permISjOn a les a e~ mellom fiendene», skriver han. 
l. V~st-T~skla~d. Etterpa «Fanger som jeg har intervjuet Krigsårenes historie kan kollektivt. betyr ikke at flertallet av 
gIkk jeg hjem tIl hotellet og maner selv til moderasjon. De fremdeles vekke sterke Personer som tilhører dem ble involvert i slike for
skrev ned det meste av sam- mener faktisk at de tyske fang- følelser, særlig blant eldre krigsgenerasjonen av «gode brytelser. Frontinnsatsen 
talen: evoktere er blitt feilaktig frem- mennesker. Enkelte som nordmenn» har gått offent- deres, som frivillige Waffen 

Jeg spurte ha?I ~vorfor stilt sot? torturister fra. begyn- selvopplevde okkkupa- lig ut med skarp kritikk både SS-soldater på østfronten, 
USA fremdeles, atte ar ett:r neIse tIl slutt. M.en bIldet er sjonstiden 1940-1945 opp- mot Slettens filmplaner og innebar ikke i seg selv at de 
freden, hadde tropper sta- mer nyansert. NaZIster og fang- . ' 

d . T kl d Vll d t er kunne gå ut og bade i lag de lever det som en provoka- mot noen av mllle syns- medvirket til krigsforbry-
~kkn e l YSb'lanl' . ! e de diskuterte politikk og etabl~rte sjon at den unge regissøren punkter på hans film, slik de telser. Frontkjemperne del-
l e være l 1gere a sen e R b Slok l l k '1 kk . HT . k' l '1' d h' ? O d t b d l sitt eget husorkester i leiren. u en etten na s a age om tI uttry l 1.S lllter- to l regu ære, miltære 
'kkem l~em. g e ur e ve Dette har hittil vært ukjent for dokumentarfilm om histori- vju med meg den 19.3. I kamphandlinger. Waffen SS 
l e enger være noen opp- '1 l k l fr k' B d . .. c: fr '1' ave for USA å holde styr de fleste,» mener Reitan. en tI en o a ont Jemper - « yrun en» SIer en lnnnng- var 1.ørst og ernst en ml 1-
~å tyskerne, som hadde mer «Krigshi~torien preges av .at under tittelen «Alt for Nor- er som kaller seg krigsvete- tær organisasjon - på linj: 

k d o b den helt SIden 1945 er bhtt ge» ran at noen bør kaste en med Wehrmacht - og rna 
~U? n~ me a. yggel oPdP? skrevet av seierherrene og at S~lv har j'eg de siste 12 gassgranat inn i kinolokalet ikke forveksles med det 
Igjen SItt eget rulllerte an . d t h l 'd h h dl o 

. d . e . e e tI en ar. an et om arene drevet forskning på dersom en slik film blir vist. øvrige SS. Frontkjemperne 
Han svarte. «Dere nor - Jøssmger mot nazIster helter·· .. . . O" 

menn er naive. Vi står i ku k D d'h dNasjonal Samhngs (NS) Og Thor Thorsen gIr l et tjenestegjorde altsa Ikke l 
mot s r er. erme ar et h" bl' kl' l 3 4 kk c: k k . l' Vest-Europa av helt andre bl'tt k l' o t l ty klstone, og pu lsert en re - esennn egg .. uttry 1.or tys e onsentrasjons eIre, 

Ivans e 19 a om a e s ere k 'kl b kk . l d h ldn' F'l h Il 'kk . d . Il grunner, nemlig som beskyt- som tidvis korrekte og mennes- e artl er og ~ apl~ er esamme 0 0 lllgene. l - og e er. l eIe spesle e 
telse mot faren fra øst. For- kelige vesener. om emnet. Personhg ser jeg men er en han mot kongehu- SS-avdehngene som 
resten, hvor hadde dere vært Det er alltid lett å påstå noe frem til Slettens film, fordi set og mot dem som falt i gjennomførte massedrap på 
hvis ikke USA hadde grepet så lenge man ikke behøver å de 5.000 norske frontkjem- kampen mot nazismen, skri- sivile og krigsfanger. 
inn i krigen i Europa og støtte seg til kildematerialet», perne er en viktig, men hittil ver han. Han kritiserer sam- Thor Thorsen sier norske 
ofret titusener av sine understreker han i et intervju underbelyst, del av vår ok- tidig meg for å ha en «lett- Waffen SS-ungdommer med
menn? Hele Vest-Europa med «Adresseavisen»s Levin kupasjonshistorie. Jeg me- sindig» holdning til front- virket til tortur og drap på 
hadde da hatt bare to alter- Nestvold. • ner dessuten at vi i dag, 55 kjemperne. serbere i de nordnorske fan-
nativer - et tysk eller et sov- år etter krigen, bør behandle La meg presisere at jeg geleirene. Han har rett at en 
jetisk herrevelde, sannsyn- temaet på en annen måte godt kan forstå denne typen rekke av de norske vaktene 
ligvis det siste. Den kalde enn hva som har vært vanlig følelsesladde reaksjoner fra gjorde seg skyldig i alvorlige 
krigen begynte allerede ved noen arkeologiske funn og tidligere. De tradisjonelt mennesker som bygger på overgrep. Flere av dem ble 

I Elben i mai 1945». (Sitat en mengde helleristninger i ensidig fordømmende frem- personlige krigserfaringer. idømt dødstraff etter krigen. 
slutt). de nordiske land. Men i stillingene må vike plass for En del av frontkjemperne Men serbervaktene var ikke 

Disse ordene tenker jeg på mellomtiden, i årtusenenes en mer nyansert - og sannere ble ansvarlig for grove frontkjempere. De tilhørte 
når jeg hører om enkelte løp har vi utviklet skriften, - forståelse av den enkelte voldshandlinger mot norske ikke Waffen SS, men en egen 
yngre, historieløse brusho- boktrykkerkunsten, film og frontkjempers motiver og motstandsfolk. Og fremfor tyskkontrollert styrke kalt 
ders blinde hat mot USA. televisjon. Vi har fått en handlinger. Går en inn i et alt de frontkjemperne som Vaktbataljonen. Mannskape
Det er tre grupper jeg forak- skreven historie, som kan antall enkeltskjebner, er det etter hjemsending fra øst- ne var vervet gjennom egne 
ter; nynazistene, gammel- være mer eller mindre påli- min erfaring at verken front- fronten lot seg rekruttere til avisannonser. Enheten hadde 
kommunistene og USA- telig og således stadig være kjempere, eller for den saks det NS-kontrollerte «Stats- ingen forbindelse til front
haterne, som intet har lært! gjenstand for revisjon. Om skyld andre mennesker som politiet», eller til tysk «Ges- kjemperbevegelsen. 

Ved Bingsfoss ble det 2000 år eller mer, hvis det havnet på «feil side» i krigs- tapo». En rekke av dem som Thor Thorsen hevder også 
1997 funnet en flere tusen år da fremdeles finnes nord- årene, så lett lar seg skjære fikk dødsdom under Lands- at tyngden av frontkjemper
g~mmel stokkebåt. Den er menn, vil også vårt eget gru- over en kam. Her som ellers svikoppgjøret tilhørte da ne ikke var mors beste barn, 
bhtt rodd eller padlet på fulle århundre og vår egen gjelder regelen om at jo også den overfor nevnte og bygger formodentlig på 
Glomma av våre fje~e for- norske historie komme i et mindre en vet om en gruppe kategorien frontkjempere. egen inntrykk fra krigså
fedre. Men hva vet VI ellers noe annet lys, et annet per- mennesker, desto lettere er Men det at hjemvendte rene. Men fullt så enkelt er 
o~ deres hve.rdag, deres his- spektiv, for våre eventuelle det å generalisere ved å for- frontkjempere tok del i tor- det ikke å forklare front
tone? Ingentlllg, bortsett fra etterkommere.» • dømme dem kategorisk og tur og endog henrettelser Forts. Side 8 .. 
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Ordet forsoning Ingen privatsak å drepe ••• Forts. fra side 1 

er vel og bra Egil Ulateig løser ikke teig så vidt berører det. teig, som at Hansteen ikke 
gåten rundt likvidasjonen av Jeg avslutter med å anbe- var oberst da han ble for
Fiane. Det gjør heller ikke fale dr.philos. Anne Erik- svarssjef etter regjeringens 

Men (våre Ører klinger det noe «vanunelt» Eystein Eggen i «Gutten fra sens bøker «Det var noe nedrige behandling av gene-
Gimle». Professor Olaf annet under krigen» og raI Fleischer. Han hadde 

Karen-Anne Elieson Exel- første gang jeg har sett ført i Broch, som overvar mordet «Historie, minne og myte». ikke deltatt i 1940, selvsagt 
sen i Kristiansand, en av pennen denne spesielle på Fiane, uttaler at «det var Ingen har mer presist heller ikke avgitt noe æres
tidligere tiders best 1gente vinklingen på problemet. et celebert mord jeg så .. '. en beskrevet kollektivtradisjo- ord til tyskerne etter kap itu
meda u-instruktører. fikk Men her vil jeg gå noe leng- politisk likvidasjon aven vis nen som dikterer historie- lasjonen, i likhet med de 
anerlgennelse og 'mange er enn Aasulv Lande - om rang». Professor Bergsgård skrivningen om krigen, som øvrige offiserer av Hanste-
I dfi I d h nasjonal forsoning har det skriver en gang blant annet, i høyeste grad også gjelder ens krigsskoleutdannede 
OVOli ra eserne, a un kk fl l d o F' . ddE'1 Ul' k . D bl ti o 'd d kr .ii-f, Il vært sna et o e og enge, at« rapet pa lane gjor e et tema gl atelg tar ategon. et e or sa VI t 
~n erteg~et et aJyu t problemet er om man våge- eit sterkt inntrykk på meg. opp. «Som historisk temati- major Hansteens beste kva-
mnlegg l «Fædrelands- rå si høyt at den overveiende Da det var ein av dei ting sering av det spesifikt nor- lifikasjon under omstendig
vennen (Sø,:landets størs- del av de 45 000 norske som gjorde det sterkaste ske har 2. verdenskrig, eller hetene. 
te dagsavIs) med fullt dømte ikke var landssvi- inntrykket å meg under den tyske okkupasjon, en Men slik mindre formelle 
navn. kere. Ordet forsoning er vel okkupasjonen. Eg hadde eit helt spesiell og nærmest feil endrer ikke synet på 

Det gjorde inntrykk, ga og bra, men i våre ører godt inntrykk av ham. Eg mytisk posisjon i norsk kul- boken som verdifull, slik 
henne ytterligere respekt klinger det noe «vammelt». heldt han for å vera ein rak- tur», skriver Eriksen. «Her han setter hendingene i Nor
blant folk flest, samtidig Jeg måtte som passivt NS- rygga og heilstøpt idealist». får den kollektive erindring- ge inn i en større sammen
som det ga innleggets inn- medlem (foruten boten på Det er to forskjellige kri- en ikke bare næring fra utal- heng, mens andre bøker 
hold større tyngde. 500 kroner) gå en slags ger vi leser om hos Egil Ula- lige historiebøker, de indivi- omkring emnet ligger in-

spissrotgang over Torvet i teig sammenliknet med en duelle minnene er også en nenfor Anne Eriksen be
Her kommer det: Kristiansand og en gang i annen bok som omtaler dra- viktig del av jordsmonnet. skrivelse av oss - dem, jøs
Fædrelandsvennens kro- uken melde meg på politi- pet på Fiane. Vi bestod «hverdagsprø- singer - Quislinger, helter -

nikk 19.februar skriver stasjonen som en annen for- Malcom Munthe var ikke ven», der vi omfatter alle, skurker. 
Aasulv Lande om Sør-Afri- bryter i over ett år. Vi passi- norsk, slik Egil Ulateig skri- bortsett fra dem som var Krigen om historien fort
ka og den nasjonale forso- ve hadde alle såkalt «melde- ver, men svensk-britisk, NS, som vi så som «dem på setter for fullt, selv om sky
ning som fant sted der etter plikt», kunne ikke reise noe oppvokst i Storbritannia. den andre siden», de som tekrigen sluttet i 1945. 
apartheidsystemets fall. Han sted, var under kontinuerlig Hans formelle kvalifikasjon sviktet. Polariseringen mel- Seierherrene satte sitt unge 
trekker sammenligninger oppsikt. var hans gebrokne svensk. lom oss og dem, mellom stempel på «landssvikopp
rned Norge 1945 og hva Nei, her må det sies høyt Det var grunnen til at han jøssinger og quislinger, hel- gjøret». Det var seierherre
som skjedde i vårt land. og klart. De var ikke lands- før 9. april opererte i Norge, ter og skurker, er en uunn- versjonene som kom i lære
Vårt landssvikoppgjør var svikere. Og det må komme over Sverige. 9. april lå han værlig del av denne erin- bøkene. 
basert på militær seier. På fra kompetent og ansvarlig i Stavanger, sammen med dringens grunnstruktur». Egil Ulateig godtar ikke 
den ene side de seirende hold. Tør man det? Er man en «tropp» briter fra både De mer og mindre offisiel- seierherreversjonen hva 
demokrater på den annen redd for konsekvensene? hær, marine og flyvåpen le fremstillingene om blant angår likvidasjonene under 
side de tapende quislinger. Jeg vil nødig trekke inn som skulle ta imot britiske annet krigen synes meg i krigen. Spørsmålet er om 

Det var formelig som jeg mulige økonomiske konse- tropper (The Sherwood utpreget grad utformet etter det ikke skjedde likvideing
«hoppet i stolen» da han kvenser. Det er ikke her pro- Forester bataljon o.m.) og denne lesten. I ekstratilfelle, er også etter 8.mai 1945. 
stilte spørsmålet 50 år etter blemet ligger. Men en grunn som hadde radioforbindelse som for eksempel Gulosten, Blant veteranene svømmer 
om man kunne ha gjort urett må den ha denne øredø- med hjemlandet, sendte i blir han automatisk en av denne anmelderen også fort
mot landssvikerne og deres vende 50-årige taushet. • kode og opererte temmelig oss, en av oss gode. Jøssing satt mot strømmen, og vil 
sosiale miljø. Jeg tror det er fritt; som britiske agenter og helt. Først måtte han fortsette med det så lange vi 
----------------------1 ellers gjorde i hver eneste gjenvinne retten til å tjenes- lever med alt for mange hvi-

kystby fra Oslo til Kirkenes. tegjøre i rikets krigsmakt. te flekker. 
• Det går ikke an å skrive Det ordnet eksilregjeringen 

Dødsstraffen I USA ... Forts. fra side l historie om Norges krig uten etter anbefalinger fra blant De gode mot de onde 
., . å komme inn på slikt. Like- andre general Hansteen, Egil Ulateig 

fatning innen en del av vårt Fredrik Gjerdrum, Kristen vel finner du ikke et eneste Leif Tronstad og Annæus Forlaget Reportasje 
folk. ~ventuelle benådning- ~repstad. Knut G.reve. Hen- ord om dette fra våre utmer- Schjødt. 403 sider 
e: rna utelu~ende baseres nk Groth. H~rtvlg Halvor- kede statshistorikere, mens Jeg kunne alltids påpeke Anmeldt av Svein Blindheim 
pa rent speSIelle forhold, sen. Alf HarbItz. altså vår utskjelte Egil Ula- små faktiske feil hos Ula-
ikke på generelle betrakt- Johannes Helmbeck. 
ninger med konsekvenser Claus Helberg. Ivar Hanste-I--------------------------------
for hele vårt rettsoppgjør. en Knudsen. 

Vi finner forholdet så Per Moe. Marjorie Mun- nordmenn som sto på «feil tisk med at de undersøkte i 
meget mer betenkelig, som the-Kaas. Else Poulsson. 2. verdenskrig ... side» i stor grad var evne- regelen plasserte seg over 
henvisningen til en endret Arne Remlov. Forts. fra side 7 veike personer med betyde- gjennomsnittet i befolkning-
oppfatning ikke støtter seg Robert Riefling. Henry lige personlighetsavvik. en. 
til noen grundig og pålitelig Røsoch. kjempernes skjebnesvangre Flere undersøkelser viste Det er heller ikke tillfelle 
opinionsundersøkelse. Aage Skchou jr. Johan handlingsvalg. Det var un- imidlertid at så ikke var til- at frontkjemperne som 

Reidar Aulie, Chr. A. R. Schreiner. Einar Skavlan. der og like etter krigen en felle. En studie av front- gruppe var kriminelt belas
Christensen. Eivind S. En- Sigrid Undset. Arnulf 0ver- utbredt oppfatning at både kjemperes intelligens fore- tet fra før krigen, eller at de 
gelstad. land.» • frontkjempere og andre tatt i 1945 konkluderte fak- Forts. side 9 .. 
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SK 
syv ganger hyppigere I rr! Il 
Tyskl~ndsbrigaden . enn 1 a ene 2. verdenskrig ... 
blant jevnaldrende hjemme. Vi . Forts. fra side 8 
Sersjantene var den mest ovolzgger 
utsatte gruppen. I C-- hadde vo~st opp i. t~a~ge 

Noen av soldatene fikk kår. Tvert Imot; de frivIllIge 
Vi har mottatt nedenstående innlegg av advokat Bjørn barn med tyske kvinner. Av Ivar Krogstad måtte ha plettfritt rulleblad 
Skundberg fra vår venn Egil med hans egne kommenta- Det tok lang tid før disse for å bli innrullert, og stude-
rer. Et trist minne om norsk justis anno 1945. kvinner fikk adgang til å 1 John Sands artikkel i nr. 1.- rer en deres sosiale bak-

søke om bidrag fra Norge.» 2000 av «Folk og Land» grunn er det - interessant 
I «Lov og Rett» nr.3 for Iført alpelue med blankt Refleksjonene gJør seg viser han hvordan seierher- nok - en klar overrepresen-
1981 har høyesterettsdom- merke, vindjakke med arm- selv. rene forsøker å forminske tasjon av velutdannet mid-
mer Trygve Leivestad en bind og eplenikker. Skytesa- Egil skadeomfanget av egne delklasseungdom, fra Oslos 
omtale av Johs.Andenæs ken er glemt hjemme, men gjerninger. «beste vestkant» og av bon-
bok «Det vanskelige opp- bajonetten, den henger i bel- Jeg skal her vise hvordan desønner fra østnorske og 
gjøret». tet. de forstørrer tyskernes gjer- trønderske storgårder. 

Høyesterettsdommer Lei- Stemmen snøvler etter ninger. Dette er bare ett Thorsen spør hva jeg leg-
vestad skriver også om dårlig brennevin. Men han eksempel: ger til grunn når jeg sier at 
behandlingen av de kvinner greier å stå på bena. Han vet Kri-gs _ Den 14.mai 1940 begynte mange frontkjempere hadde 
som under krigen hadde hva han gjør. tyskerne å bombe Rotter- idealistiske motiver. Selv 
«omgang med tyskere». En tyskertøs er på danse- dam fordi bykommandanten beskriver han dem som ky_ 
Professor Andenæs blir gulvet. Herausssl b på tross av gjentagne tilbud niske og skruppelløse angi-
gjengitt dithen at han mener Trekkspillet fortsetter. Og arn om overgivelse ikke ga etter vere. Idealisme er selvsagt 
behandlingen av disse enda en vals er i gang. før de første bombefly had- et begrep som kan defineres 
kvinner er en flekk på opp- På ny viser hjemmefront- de sluppet sin last. Tyskerne på forskjellige måter. Når 
gjøret. De fikk pryl, håret mannen seg, og denne gang Hvem er disse krigsbarna klarte omsider å stoppe jeg brukte en slik betegnelse 
ble klippet av mange, og det med bajonetten i hånden. som krever erstatning ~v angrepet, men 54 bombefly i intervjuet, siktet jeg ~il. at 
var på tale å ta barna fra Den bryske beskjed blir staten? Jo, de var barn hVIS av 100 hadde allerede kvit- frontkjemperne var vIllIge 
dem. gjentatt. Og nå blir den opp- mødre fraterniserte med tet seg med sine bomber. Så til å sette livet inn for sin 

Tyskerjentene hadde ikke fattet. fienden, den tyske okkupa- vidt jeg kan erindre ble det politiske overbevisning. 
gjort noe straflbart, og myn- En ung kvinne løper, hul- sjonsmakt. Disse barna var den gang fra tyskerne opp- Tapsprosenten blant de nor
dighetene hadde ikke noe kende og med lave skuldre et resultat av samarbeid med gitt at 814 var omkommet ske Waffen SS-solda~ene var 
usnakket med dem, - slik Utstøtt og ensom. Krenket tyskerne. under bombingen. I norske høy, noe som var kjent for 
blir Andenæs sitert. for livet til det innerste i sje- Hvis det var noen som leksikon er oppgitt at de fleste som meldte seg til 

Høyesterettsdommer Lei- len. trengte erstatning, var det mellom 20000 og 30000 «korstoget» mot kommunis-
vestad redegjør deretter for Den kjekke og populære barna som startet på skolen i omkom. men. En kan med andre ord 
den «utbredte oppfatning» hjemmefrontkar kan igjen august 1940. Tyskerne had- For en del år siden traff vanskelig hevde at de hand
ute i folket i 1945. Pikene stikke bajonetten i beltet de okkupert vår skole til jeg på en av mine mange let for egen vinnings skyld. 
hadde sviktet den nasjonale Han kaster seg igjen inn I militærforlegning. Vi krigs- reiser en mann fra Rotter- La meg for øvrig sitere hva 
front og innlatt seg med dansen. barna ble henvist til dam. I løpet av vår samtale jussprofessor Johs. An
fienden på en skamløs måte. Hvor finnes den unge omgangsskole i hjemmene. nevnte jeg bombingen av denæs, som selv var sentral 
Internerte norske prester kvinnelige jurist som tør se Vi fikk en grunleggende Rotterdam og det antall på anklagersiden under 
diskuterte saken og fant at nærmere på den uhøviske mangelfull skolegang fra 1.- døde på 814 som jeg mente Landssvikoppgjøret, skriver 
barna måtte bort, i Norge behandling kvinner kunne 5. klasse. Vi hadde også å huske fra den gang. Han om de i hovedsak meget 
ville de ikke ha noen frem- ta i Norge etter krigen, på nazilærere. svarte ganske kort: «Det var unge frontkjemperne: «Be
tid. Pikene var til forargelse. den lynsjjustis som foregikk Tyskertøsene ble i -45 ikke engang l 00 døde». tegnelesn villedet idealist var 
De fortjente et oppgjør. mot disse? Av og til er det jo snauklippet av hjemmestyr- I Volkslexikon Drittes ofte en dyp realitet». Slik er 

Denne innstillingen synes noen som snakker om kvin- kene. Vi krigsbarna krever Reich 1994 er tallet på også mitt eget inntrykk etter 
jeg er meget naturlig, skri- neforakt her tillands. erstatning for fem års mang- omkomne oppgitt til 900. å ha gjennomgått dokumen-
ver høyesterettsdommer (<<Lov og Rett»} elfull skolegang. Ellers har jeg i mine leksi- tene fra flere hundre lands-
Trygve Leivestad. Hans Rønning ka forgjeves lett etter hurtig- sviksaker. Faktum er at dom-

Man blir forbauset og for- Forleden dag besøkte jeg rutene som ble senket under stolene, som like etter krigen 
ferdet over å lese dette. Hærmuseet på Akershus Herr redak~ør. . krigen av nordmenn og de ikke kan sies å ha inntatt en 

Tankene går tilbake. Et Festning i Oslo. I den for- I «D~gsavI~en» fant jeg allierte, her forties sannhe- særlig velvillig holdning til 
minne om skam har brent bindelse la jeg spesielt mer- oversta~nde Innlegg. ten. frontkjempere og NS-med
seg fast. ke til en utstillingsmonter Det ":Iser at en~.elte men- Slik kan vi nok regne opp lemmer I mange tilfeller 

I 1945 var man så gammel med bilde aven norsk soldat nesker Ikke forstar ~oe som tilfelle etter tilfelle i hope- karakteriserte tiltalte nettopp 
at man kunne være ute litt sammen med en tysk helst. Selv opplevet jeg nøy- tall. • som «villedet idealist». • 
om kveldene uten å ta kvinne. Paret ble iakttatt av aktig samme skolegang som L _________ --1 _________ _ 

skjenn. Ja, man var kommet en ung tysk krigsinvalid. Hans Rønning, men i tillegg 
såpass til skjels år og alder Teksten ved siden av denne ble jeg i friminuttene mob- ville ikke kjøpe på svarte- a~dri hørt~ me!? i lekser eller 
at man kunne henge med illustrasjon var som følger: bet av medelever fordi mine børs, og i butikkene ble mor sa over mme hjemmeoppga
ved rekkverket på danse- «I 1950 kunne avisene foreldre var medlemmer av sabotert på grunn av sitt ver. 
plattingen lørdagskvelder. meddele at 42% av siste bn- Nasjonal Samling. medlemskap. H,,:orfor jeg i~e meldte 

Det var dans på idretts- gade hadde hatt samleie I På skolen fikk de andre Jeg hadde ikke noen fra hj.emm~ ell~r tIl ~ektor? 
plassen. Tyskland. Denne spesielle elevene «svenskesuppe». «nazilærer», men tvert om Nei, da vIlI.e jeg blItt stem-

Midt under en tango blir formen for fraternisering Det fikk ikke jeg, til tross for en motstandsmann som fikk plet som angiver. 
trekkspilleren avbrutt. En fikk følger. at vi hjemme fikk mindre og helteglorien ved å overse Bitter 
hjemmefrontkar trer frem. Forekomsten av syfilis var dårligere mat enn andre. Far mobbingen av meg og selv 
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Det kommer alltid et punkt A EL O l partiets revolusjonære peri- 08/01 1940 uttalte Halv- offentlig. 
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hvor det er aktuelt å stanse ode, da de ville gjøre Norge dan Koht i Stortinget: «Eg Fremtidens norske poli-
og gjøre opp status i livet, å Finnlands frihet - nedarvede om til en sovjetrepublikk. må vedgå at eg kann ikkje tikk bør bygge på den histo
se tilbake og vurdere alle æresbegreper, fedrelands- Senere har ikke partiet klart fri meg for den mistanken at riske sannhet, ikke på forti
opplevelser som har ratt oss kjærlighet, besluttsom og å riste av seg denne fordom- den britiske regjeringa beint else og løgn. 
så langt, og å spørre: «Hva offerberedt forsvarsvilje - da men. Denne prosessen har fram har sett til fyrernål å Fra 1933 angrep jeg kon
har vi lært, hvordan kan vi kan det finske folk fortrøst- pågått i 30-40 år.» driva oss inn i krigen.» sekvent Hitler og nasjonal
ra disse opplevelsene til å ningsfullt se fremtiden an.» Så går vi til 1937, hvor Jfr. Trygve Lies bok: sosialismen så skarpt at det 
hjelpe oss å fortsette? Alt vi Hvilken historie har så statsråd Fr.Monsen uttalte «Leve eller dø», s.119: tyske utenriksministerium 
har opplevd inkludert kren- Norge å se tilbake på, som følgende: Nygaardsvold hadde vært klaget offisielt. 
kelsene, skuffelsene og førte frem til den tyske «Kanonene kan vi ikke svært irritert over britene de Selvfølgelig ønsket jeg 
skremmende tider, har okkupasjon av landet vårt? bygge på. Velger vi det siste 48 timer. Om natten (til ikke at Norge skulle komme 
bidratt til å forme og vise I sin tale i 1928 om et nytt grunnlag, da kan vi være 9.april) hadde han flere med på tysk side, men jeg 
oss hva vi er laget av. Norge uttaler Fridtjof Nan- sikker på at den dag vil ganger uttalt at det var Stor- ønsket at Norge skulle vært 

Jeg har i tankene de nord- sen bl.a.: komme, da vi ikke lenger britannia som hadde bragt rustet sterkt nok til å kunne 
menn, som aktivt under den «For en utenforstående kan regnes som en fri og oss inn i krigen.» avvise nøytralitetskren-
tyske okkupasjon av Norge synes det så helt ufattelig uavhengig stat.» (S.T. 1332) Fra motstandsmannen, kelser fra begge sider.» 
arbeidet for landets frihet og dette at det skal være så van- Formannen i Norsk Aero- overlege Johan Scharffen- Så rykker vi frem til 10. 
selvstendighet, også med skelig å slutte seg sammen klubb: «Jeg vil ha sagt tyde- bergs bok «Norske aktstyk- juni 1940. Professor Frede 
perspektiv utover det nasjo- om det som gjelder landets lig fra at den ansvarlige ker til okkupasjonens forhis- Castberg fremholder i sin 
nale. I stenportalen til baro- fremtid og dyreste interes- instans som i dag vil beordre torie» hitsettes følgende: folkerett s.195-196: «Krig 
niet Rosendal står hugget ser. Vi vet da at så sant vi vårt flyvåpen har, han opp- «Jeg ønsker full klarhet kan opphøre ved at den rent 
inn følgende: Bedre å dø i bare står sammen, da kan vi fordrer vår flyungdom til det over okkupasjonens forhis- praktisk ebber ut idet fient
frihet enn å leve i trelldom. klare oppgaven. Men det rene selvmord.}} (Morgen- torie. En objektiv vurdering lighetene innstilles. At det 

Ifølge Aftenposten for sørgelige er at partipolitiker- bladet, 08/03 1939) krever svar på følgende da ikke blir sluttet en freds-
15.03. 1952 holdt marskalk ne ikke vil enda. Hvorfor? Statsråd Fr.Monsen: «Det spørsmål: traktat ... kan ikke medføre 
og president Carl Gustav Det kan da umulig være av tales fra begge ytterfløyene Søkte vestmaktene å trek- at krigstilstanden ansees for 
Mannerheim en tale, hvor frykt for da å bli overflødi- her som om ... vi hvilken ke Norge inn i krigen mot å vedvare til tross for den 
han fremkom med en appell ge? Vi er ikke kommet så dag som helst kan vente å Tyskland? Forberedte de faktiske situasjon.}) 
til det fimske folket: langt enda, sier de. Vil det si bli angrepet aven stormakt okkupasjon av baser på Jfr. Bilag 3 til UK's innst. 

«Det som jeg først og at vi er ikke kommet langt ... Men det virkelige for- Norges kyst? S.114: «Det var sommeren 
fremst vil prege inn i kom- nok ned i grøften? Hvor hold er jo, som enhver vet, Førte Norge en strengt 1940 en ikke ualminnelig 
mende slekters bevisshet er, langt skal vi da? Skal vi lig- at vårt land ikke ligger i upartisk nøiyralitetspoli- mening at krigen mellom 
splid innen egne rekker hug- ge helt over ende med alle brennpunktet.» (S.T. s.592) tikk? Vilde eller kunde Nor- Norge og Tyskland egentlig 
ger skarpere en uvenns fire hjul i været før vi kan bli Våren 1939. ge motsette sig vestmak- sluttet 9. juni 1940, og at de 
sverd og at indre stridigheter enige om et samlet løft for å 31/08 1939: Ordre fra tenes planer? nordmenn som fortsatte kri
åpner døren for angrep uten- komme opp igjen? Men da regjeringen til norske krigs- Fant Tyskland skandina- gen i utlandet var å betrakte 
fra. At et enig folk, selv om kan det bli for sent». Nansen fartøyer om ikke å bruke visk nøytralitet mest fordel- som frivillige som ikke 
det er lite, kan gi bevis på en har bl.a. Norges Forsvarsbe- makt mot overmakt i tilfelle aktig for sine egne interes- bandt Norge.» 
uant slagkraft og dermed slå redskap i tankene. angrep på nøytraliteten i ser? Norges krig med Tyskland 
tilbake de veldigste prøver Følgende korte utdrag av norsk territorialfarvann ble avsluttet ved inngåelsen 
som skjebnen har i bered- hva kjente politikere med utenfor norske krigshavner. Hadde Tyskland grunn til av kapitulasjonen 10. juni 
skap, det har Finnlands folk flere har uttalt og som direk- Professor Frede Castberg i å frykte en britisk-fransk 1940. Dette er behørig blitt 
selv vist i sine to siste kriger. te eller inndirekte har ført boken «Folkerett» 1937: okkupasjon i Norge? dokumentert. 

Ved å slutte fred i farens frem tiI9.apriI1940: Den nøytrale stat som velger 
stund kjøpte den finske I Kulturelt Perspektiv 7/98 å bøye seg for overmakten Den som svarer: Ja til det 
nasjon seg rett til fremdeles gjengis her følgende utta- må visstnok finne seg i at første spørsmål, nei til det Englands krig i Norge 
å leve sitt eget og selvsten- lelse av tidl. Statsminister nøytralitetskrenkerens mot- annet spørsmål, ja til det Dette er overskriften på inn
dige liv i de frie nasjoners Kåre Willoch med følgende part om nødvendig tar kam- tredje og fjerde spørsmål, ledningen til et kapittel i 
krets. Det faktum at den overskrift: «Lang prosess.» pen opp på den nøytrale blir logisk forpliktet til å boken «De gode mot de 
ikke sviktet under kraftan- «Historisk nytt, men ikke stats territorium.» erkjenne at den tyske okku- onde» av forfatteren Egil 
strengeisen viser at den er veldig nytt. Dette har le- Utenriksminister Halvdan pasjon 9.april 1940 var ikke Ulateig: 
av et sunt og hardt virke. dende arbeiderpartifolk Koht uttalte 22/12 1939 i folkerettstridig. «Historien om norsk mot
Hvis vi alle blir oss selv tro- snakket om lenge. Men AP Utenrikskommiteen føl- På grunnlag av sikre standsbevegelse under 
faste og i alle skjebnens til- er et veldig konservativt gende: «Eg trur for min part kjensgjeringer anser jeg dis- okkupasjonen er umulig å 
skikkelser enige og hard- parti og bruker forferdelig at England og Frankrike se svar som vitenskapelig forstå uten å kjenne opera
nakket står vakt om de ver- lang tid. Tradisjonen med gjeme vil driva Noreg ut or riktige, jeg er derfor tvunget sjonsrnønstret til en av de 
dier, som inntil denne dag ikke å samarbeide med nøytraliteten sin og inn i kri- til denne smertelige konklu- underligste og mest hemme
har utgjort grunnlaget for andre partier har sine røtter i gen.» sjon. Det har jeg også uttalt Forts. side 11 .. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ringen konsekvent forsvarte for den første eller den an

Hva historien kan fortelle ... Forts. fra side la norske interesse~ så l~nhgt nend,:,erdfjenlskrig, begge aklike 
det var mulig ovel1or Relc - unø 1ge ø ger av storm t-
skommisariatet, men med politikernes dumheter og 

lige organisasjoner under I et større oppslag i 1945 var systematisk plan- tyske innblanding på mange forbrytelser. Derfor hadde 
verdenskrigen, The Special Aftenposten for 29/04-86 lagt, aksjonene ble kanskje felter. Nasjonal Samling de små stater ingen moralsk 
Operations Excecutive, for- hadde Liv Hegna en artikkel mest tiljublet av mennesker søkte under krigen å forsere plikt til å ta del i krigene 
kortet SOE. Man kan gå så med overskrift: «setter nytt som hadde vært passive i de sin programpost om en ny som brikker i stormaktenes 
langt som å si at uten SOE lys på krigshistorien.» fem okkupasjonsårene. I nasjonalforsamling, bygget spill. De tjente menneskehe
ville det store flertall av det Utdrag herav: «Tar man oppgjørets time sto de poli- på et faglig Riksting bestå- ten best som fornuftens og 
vi kjenner som hjemmefron- med alle som hadde tyske tiske myndigheter bedre ende av et næringsting og et humanitetens fristeder i en 
tens aksjoner aldri blitt satt arbeidsgivere i kortere eller mobilisert enn på noe annet kulturting med håp om forrykt verden. 
ut i livet. Og mens norske lengre tid, eller som var område. CC retter skyts mot senere fredsslutning med Tidenes aller største og 
hjemmefrontveteraner og ansatt i virksomhet som rammebetingelsene, mot Tyskland. Dette skapte uro i viktigste tale, Bergpreke
historikere er fulle av takk klart tjente tyske formål, vil oppgjørets politiske kriteri- tyske kretser. Disse planer nen, utbasunerte med harme 
og lovord for hjelpen fra De man komme opp i et antall er. Det er da først og fremst var egentlig uforenlige med «Døm ikke, for at dere ikke 
britiske øyer, hopper de lett aven halv million nord- de falske politiske overtoner de langsiktige tyske politis- selv skal bli dømt». 
over den enorme innfly- menn.» CC angriper.» ke mål, som den gang ikke I møtet med mange av 
telsen SOEs britiske ledere Og videre Hegna: «Chris- var kjent. De følgende år dem som har opplevet seg 
hadde over så å si all mot- tian Christensen våger i sin NS-styret under den tyske forsøkte Reichskommissar å dømt og fordømt av partipo
standsaktivitet i Norge helt nye bok: «De som heiste okkupasjon stoppe alle forsøk fra Nasjo- litikere og prester, blir det 
fra høsten 1940 til mai flagget», å sette veibygging, Dette emne er blitt behand- nal Samlings side på å føre ofte spurt: Ble disse politi-
1945. Unntaket er kommu- kaiutbedring og bygging av let bl.a. i min artikkel i FoL en nasjonal politikk med kere og prelater underveis 
nistene, som de søkte å :fa flyplasser opp mot etterkrig- nr. 2/96 med overskrift fight fredslutning og norsk selv- mer opptatt av å forsvare 
under sin kontroll, men bare soppgjøret. Han hevder at for freedom. Her kan bare stendighet. seg selv, sin makt og egne 
delvis lyktes med. en naturlig hevngjerrighet i tilføyes at Quisling-regje- meninger, enn å proklamere 

Aktiv motstand i Norge Sluttstrek Jesu grensesprengende bud 
under det meste av krigen Norge og andre små fredeli- ovenfor? • 
kan bare forstås i lys av den ge stater hadde skyld verken 
hemmelige, britiske krigfø- Institutt for 
~::~~tn~~~or~:~~~~~~e~g Norsk Okkupasjonshistorie 
SOE som den iverksettende POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO 
arm, delvis sammen med INO's vedtekter, § l: 
den mer ordinære etter- <<Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har som hoved

formål å drive granskings- og opplysningsvirksomhet om norsk 
retningstjenesten SIS (Sec- okkupasjonshistorie 1940-45 og tiden før og etter dettetidsrom ut 
ret Service). fra det syn at den offisielle historieskrivning om okkupasjonsti-

SOE spesialiserte seg på den er sterkt fortegnet. Instituttet skal i denne sammenheng søke å 
undergrunnskrig og det få utgitt bøker og skrifter og kan støtte publikasjoner, organisasjo
kommer klart frem i rappor _ ner eller enkeltpersoner som fremmer Instituttets formål.» 

ter og memoarer til tidligere SØKNAD OM MEDLEMSKAP 
SOE-agenter at det fantes :fa Jeg vil gjerne støtte det arbeide som er nevnt i ovenstående 
metoder som var så risiko- formålsparagraf og søker derfor å bli opptatt som medlem. 
fylte at de nølte med å ta Jeg er klar over at jeg ved medlemskap må betale en års-
dem i bruk.» kontigent på kr. 200,-. 

Mesteparten av det norske Navn: ...................................................... '" '" ................................. . 
samfunn arbeidet i disse fem 
år også for tyske interesser. 
Det var i og for seg ikke i 
strid med folkeretten. Det 

Postadresse: .. '" ............................................................................ , 

Underskrift: .................................................................................... . 

gjaldt i industri, bygg og L...-__________________ ..... 

anlegg, transport, kommuni- r-----------------------, 
kasjoner, service- og pri
mærnæringer. I 1942 hadde 
«Abteilung Arbeit- und 
Sozialwesen» registrert at 
ca. 360.000 personer var 
berettiget til såkalt «tungar-

VED GIRERINGER! 
Vennligst noter alltid tydelig avsender og 

hva beløpet skal dekke. 

beiderkort», som ga visse r-----------------------, 
fordeler i rasjoneringssam
menheng. 

Av LO's medlemmer var 
minst 150.000 i «tyskerar
beid», de fleste frivillige i 
tyskledede industri- og 
anleggsbedrifter eller halv
militære enheter som orga
nisasjon Todt og Speer i 
Norge. 

Feldpost og konvolutter til og fra 
østfronten ønskes 

Bilder, dokumenter og tidsskrifter ønskes for 
Geir Brenden. 

Kontakt: Ragnar Wolden, Ulsvad 32, 2770 Jaren, 
tlf.: 61 32 85 55 etter kl. 16.00 eller skriv. 

Lurer dere på noe, kontakt Kjell Blich Schreiner 
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...... eks. Vidkun Quisling: Universistiske strøtanker ..... kr. 50,-

...... eks. Harald J. Haugen: Minner fra krigens dager ... kr. 50,-

...... eks. Inger Cesilie Stridskiev: «M/S Theklas 
himmelferd» ............................................................ kr. 100,-

...... eks. Vidkun Quisling: Russland og Vi (Innbundet) . kr. 200,-

. ..... eks. Vidkun Quisling: Russland og Vi (Heftet)* ..... kr. 100,-

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

. ..... eks. Knut Steenstrup: Dilemma" .............................. 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. Anna Kientopf: Det fredsfiendtlige trauma .... kr 50,-

· ..... eks. Hans Gervik: Refleksjoner etter 50 år" ........... kr. 50,-

· ..... eks. Ståle Fagerland: Et navn til låns ..................... kr. 100,-

· ..... eks. Johs Myhren: Skyldig - uskyldig? .................. kr. 50,-

...... eks. John Sand: Elverumsfullmakten" ................... kr. 50,-

...... eks. Randolf Alnæs: Frontkjempere ....................... kr. 50,-
Bøker mrk. X - sendes i kort tid ut for kr. 50,- uten tillegg for por
to/ekspedisjonsavg. 
Ved bestilling av andre bøker betales slik: 

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

I alt bestilles for kr. '" ., ...... , ............................................................ . 

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

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

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

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
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BOKS 32 39 ELISENBERG, 0208 OSLO - TELEFON 61 33 20 87 

NR" 3 -2000 

B,ehakndli!'ge,n av so~met~d ~~BI~de~I!!.~~. 
« y 5 er len er» er ese I se;!e~ytter ikke lenger å gå rundt og være små

\ I AR VE RST I NO RG E I god !id før d~ glade so~- sur. Det fører ikke frem, det vekker ingen glød. 
V J-\. mermaneder mInner Boktje- Surhet er som regn og tåke, det kveler den 

nes~en deg I?å at sommertid lysende flamme og gjør alle ting grå og triste. Det 
Forfatteren Ebba Drolsha- for debatter i tysk fjernsyn ogsa er ~esetld. vi trenger er et glødende sinne som kan ruske 
gen utga i 1998 en bok om og presse. I penoder med regn er opp i all slappheten og utilstrekkeligheten rundt 
~e okkuperte l~ds behand- Gjennom Eb~a Drolsha- redmngeno e~ go~ bok, men omkring oss. Resignerer vi har vi tapt. 
hng av «tyskefjenter». gens omhyggehge gransk- det er ogsa tnvehg med godt . . . 

Boken «Kom ikke ubar- ning av forholdene viste det lesestoff foran peisen VI taper gang p~ gang, altså har VI. resignert. 
berte fra det» vakte stor seg at den norske behand- kveldstid eller under para- Det er hundrevIs av svært alvorlige forhold å 
oppsikt i Tyskland og fikk ling av jentene var langt mer sollen på solfylt dagtid. klage på her i landet. Skal vi bare la det skure? 
en flersiders omtale i et av brutal enn i andre okkuperte I den forbindelse er det Har vi ikke noe bedre å gjøre enn å vente på at· 
verdens mest kjente nyhets- land. I motsetning til disse sjefen for Boktjen.esten det skal bli dårlige tider? Har ikke opposisjonens 
magasiner, - «I?er. Spiegel». har . heller ikke j.enten~s kommet m~d gla 'meldmgen ledere noe bedre alternativ enn å spekulere på 

Helt frem til l dag har «honsontale landssvIk» bhtt om at han l noen uker frem- om ikke Jensemann snart vil gjøre en kjempetab
bokens innhold vært tema glemt eller tilgitt i Norge .• over d~ler ut en rekke b~ker be slik at de igJ·en kan ta makten og kJ"øre frem i 

og skrifter nærmest gratis, - , 
...--__________________ ...., d.v.s. for en 50-lapp som det samme gamle spor? 

dekker ekspedisjonen og Vi må gjøre noe nå, - straks. 

t 
Frontsøstrene kondolerer 
Vi har mistet en enestående venn; professor 
dr.med.Randolf Alnæs er gått fra oss. Med sin utdan
nelse og innsikt i psykiatri, psykoterapi m.m. hadde 
han mulighet til å hjelpe mange mennesker. Og han 
grep mulighetene. Både i sitt arbeide og i skrift og 
tale, hadde han mye å gi til sine omgivelser. 

I tillegg til sin profesjon som lege, hadde han inter
esse for, og stor insikt i historie. Også denne innsikt 
benyttet han til hjelp for medmennesker. En av flere 
grupper mennesker som han arbeidet for, var de nor
ske frontsøstre. Alnæs forstod at de arbeidet for men
nesker, for sårede soldater, enten de var venn eller 
fiende. Han forstod at deres innsats var uegennyttig 
og i Florenee Nightingales og Henry Dunants ånd i 
innsats for sårede og syke - også på slagmarken, ofte 
med livet som innsats. 

Da professor Alnæs fikk rede på at frontsyke
søstrene fikk fengselsstraff for sin innsats i Den 
annen verdenskrig, istedenfor takk, forsøkte han av 
all makt å rette på dette. Men han stod svært alene 
om arbeidet, møtte mye motstand, og fikk ikke leve 
lenge nok til å utrette det han ønsket, en oppreisning 
for denne gruppe uselviske kvinner. 

Vi minnes og takker professor Alnæs for hans god
het, forståelsesfullhet og hjelp til mange mennesker 
som har hatt mange tunge stunder. 

Fred med ditt minne! 

På vegne av norskefrontsøstre 

Søster Grete 

forsendelsen. Lenge nok har vi ventet på innfrielsen av politi-
Tilbudet omfatter bl.a. kernes løfter om mindre køer foran våre sykehus, 

«Univ~istiske . s~øtankeD> bedring av ville tilstander på sykehjem, tiJtak mot 
s?m VIdkun QUlshng skrev overpriser på hybler og leiligheter, nedsettelse 
pa Akershus 1.-~. oktob~r av bensinprisen som i oljelandet Norge er blant 
1945 og som han tilegnet sm . 
hustru, Maria. v~rd~ns dyreste, endring av de usle forhold pen-

Maria Quisling bestemte i sJonistene lever under, mens samfunnstopper får 
sitt testamente at det hånd- «fallskjermer» i millionklassen. Osv., osv. 
skrevne originalmanuskript Og hva med forsvaret som nå er dårligere enn 
skulle tilfalle Universitetsbi- det var 9.april 1940? Ikke et pip fra offiserer eller 
blioteket i Oslo og 0ppbeva- norske forsvarsorganisasjoner. De resignerer i 
res der, og at !nsl~tt f~r stedet for å ta kampen opp mot «ridderne av det 
Norsk Okkupas}onshistone brukne gevær» slik vi gjorde i mellomskrigsti-
skulle ha en kopi. ' 

Skriftet ble maskinskrevet den. 
hjemme hos Maria Quisling Skal vi for bestandig være nødt til å ligge på 
noen år før hennes død. maven for ignorante myndigheter, skal vi i all 

Nå kan det altså bestilles evighet være nødt til å høre at vi er usakelige når 
gjennom Boktjenesten for vi er innerlig, innerlig forbannet og derfor ikke 
~n kostnad av. ~.50"- - meningsberettiget? 
mkludert ekspedlsJons- og Her til lands får en manns eller kvinnes ord 
P?rtoutgifter. ~Se anno~se). større vekt og tyngde jo lenger han/hun tygger 
Pa samme betmgeiser tilbys . . 
også Knut Steenstrups kriti- på ~em. ~ngsomt og dvelende taler den Sindige 
kerroste bok «Dilemma», Cellus, kjeler med ordene som om de var suk
«Russland og Vi», (heftet) kertøy. «Slik er vismanns tale», mener fjolsene. 
«Refleksjoner etter 50 år» Man kunne fly i filler om det var mulig. Det er det 
av Hans Gervik, «Elverums- jo ikke, men da får man i herrens navn gjøre noe 
fullma~eID). av Jo~ Sand annet. Sitt ikke og sov. Tenn en brann som kan 
og «Pa naSjonal Unapost» varme menneskene så de ikke fryser i hjel i dette 
av Odd Melsom. o velmenende ishuset. 

Bøker som ogsa egner seg 
som gaver til interesserte r----------------------, 
som gjeme vil vite noe om 
hvordan vi så på det som 
hendte under okkupasjonen. 

InstituH for Norsk Okkupasjonshistorie 
Adresse: POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO . ~------------------~ 
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