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Scener fra en ambassades liv: 

NORDMENN I SLUTTKAMPENE 
I BERLIN 19'15 

Her følger 4de og siste del av ambassaderåd te i Berlin i aprildagene i 
Sverre Jervells interessante opptegnelser fra 1945. 

cistene denne politiske stri- tet som ble oppsatt. Senere 
den. kom Den norske legion som 

livet i den norske ambassade i Berlin før og For det annet kan et slikt 
under siste verdenskrig. '. . bidrag være med på å nyan-
Denn~ gang tar han for seg ~enodelsene I ap"l- sere norsk historie. I den 

of! maldag~ne 1945, hvor V! far førstehands norske historieoppfatningen 
kJ.enn,skap til de norske frontkjemperes heltemo- som vokste fram med den 
dlge mnsats under sl'!ttkampene. andre verdenskrig framsto 

Store grupper i Norge var Quislings initiativ og 
valgte, passivt eller aktivt, å som var tenkt som en norsk 
samarbeide med nazistene hær under norsk komman
etter 9. april. Det gjaldt også do. Den deltok i beleiringen 
i krigstjeneste. Mange nord- av Leningrad. 

. Folk og Land har fatt flere brev fra lesere som naturli nok nord~enn som 
gir uttrykk for stor glede over at de fra "orkester- g 

menn meldte seg som frivil- Mange av disse soldatene 
lige til Watten SS. Det falt. Flere nordmenn i uni
skjedde i en situasjon hvor form falt i kamp på tysk side 
Norge var okkupert og hvor enn på alliert side under den 
den danske regjeringen og andre verdenskrig; det var 
den danske kongen oppfor- flere drepte norske SS-sol
dret danskene til å støtte dater enn drepte hjemme
Tyskland i kampen mot frontfolk. 

plass" har fått oppleve de historiske scener som helter mens ~yskere var 
ambassaderåden fra sitt ståsted har "overført" til s~urk~r. En. slik forenklet 
oss og som vi ved "teppefall" takker ham hjerte- hlstonetolknmg av andre 
lig lor. verdenskrig vil vanskelig 

kunne støttes av faglige vur
deringer. En mer nøktern 
historieforståelse vil antake
lig vektlegge at alle euro
peiske land ble preget aven 
politisk strid om fascismen i 
mellomkrigstiden. Norge 
var ikke her noe unntak. I 
noen land som Tyskland, 
Italia og Spania vant fascis
tene denne striden. l andre 
land, som Norge, tapte fas-

I de avsluttende kampene 
om Berlin deltok mange 
nordmenn på tysk side. De 
hadde ansvaret for forsvaret 
aven sentral del av byens 
sentrum, derunder Hitlers 
rikskanselli. De hadde den 
utakknemlige oppgave å for
svare en by som ikke hadde 
noen mulighet til å stå imot 
angrepet fra to millioner rus-

Ja, vi minnes: 

siske soldater. Sett slik 
kjempet de en kamp som i 
utgangspunktet var håpløs. 

De er to grunner til at 
denne delen av historien har 
fått bred plass i ambassade
historien. For det første er 
dette en side av norsk histo
rie som er lite belyst. På 
norske arkiver finnes det 
knapt noe om det som he nd-

Sovjetunion, og i en situa- Noen av disse soldatene 
sjon hvor norsk presse i lang falt i kampene om Berlin i 
tid hadde fremhevet den april 1945. De fleste var del 
svenske hjelp til Finland av Panzerdivision Nordland 
mot Sovjetunion. med bl.a. regiment Norge og 

Omtrent 15 000 nord- regiment Danmark. Det kan 
menn meldte seg til Waften være nyttig å se litt på situa
SS, men ikke alle kom inn i sjonen i Berlin før kampene 
tjeneste. Regiment Nord- og den norske deltakelsen 
land var det første regimen- tas opp. Forts. side 6 .. 

Selv "Dagbladet" og Løberg 
reagerte kraftig på regjeringens 

nye fengslingspraksis i 1956 

"Det var eit framifrå bu 
Fretheim leverte frå seg")") 
Mange bønder vil ha oppreisningjar NS-ministeren 

"Dagbladet"s lesere sper
ret øynene opp da de fre
dag l O. august 1956 leste 
forsiden, hvor avisen 
sterkt kritiserte regjering
en for inkonsekvent hold
ning i "landssvikoppgjø
ret. 

I motsetning til tidli
gere gikk den her til 
angrep på den harde linje 
som nå ble ført. 

Avisen skriver: 
Politiet har plutselig fått 

det travelt med å sette i 
fengsel igjen landssvikere 
som aven eller annen grunn 
har fått soningsavbrytelse 

og delvis vært ute i en årrek- Flere ganger har bønder nedlagt protester sing. Slekta bør få det. 
ke. I enkelte tilfelle kommer mot den knusende dom landbruksminister 11939 var det einast land
arrestasjonene helt overras- Torstein Fretheim fikk under hevnoppgjøret i bruket her i landet som på 
kende på de dømte, politiet 1945. sitt vis var best budt på 
har møtt mannsterkt opp i Først ut var en av de mest ansette bønder i ufred. 
deres hjem og arresterer Sogn og Fjordane. Adolf Aase, som i "Fri- Dragkrafta var hesten, og 
dem uten videre. hug", det modige lille bladet på Kinn, (nå m~ hadde nok ~v det slag.et. 

Dagbladet har undersøkt dessverre lagt ned' fikk plass for denne artik- Mjølke- .og kjøtproduksj0-
synderegisteret til enkelte av. I nen var for det meste tufta 
dem som er satt i fengsel kei I 1955: på eigen avl. Me hadde den 
igjen nå, og vi innrømmer "Tida lækjer alle sår". - Det vedkomande ingen ting had- gongen l 200 000 stk. stor
villig at det delvis er folk var dette ordtaket eg kom i de med NS å gjere. fe. Sauer om lag som no. 
med mye på samvittigheten. hug, herr bladstyrar, då eg Som bonde har det forar- Hestetalet var om lag 170 
Men spørsmålet som uvil- las tidskriftet Dykkar for ga meg mykje den lagnad 000 - sovidt eg hugsar. Alt 
kårlig melder seg straks man mai/juni. Dei av oss som og medfart som minister dette tok Fretheim over. Det 
begynner å arbeide med det- hevda sjølvstendige mei- Fretheim fekk. Han var store er, at då krigen slutta, 
te stoffet er; hvor er regje- ningar, slik det no vert gjort landbruksminister under kri- leverte han heile den norske 
nngens konsekvens? Her i Frihug, fekk sjølvsagt gen, og han burde sanneleg buskapen over til den nye 

Forts. side 5 .. noko motvilje, sjølv om og bør sanneleg få opprei- Forts. side 4 .. 
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SIDE2 FOLK og LAND 

NORSK UNGDOM 
o 

I DE STORE AVGJØRELSENES AR 

av vestmaktene gjerne ville 
drive Norge inn i krigen, og 
at Tyskland fant norsk nøy
tralitet gavnli.g for sine egne 
interesser, men kunne bli 

NR. 4 - 2001 

19.03.94. Samme foredrag 
ble senere gjengitt i radioen. 
Tittelen på foredraget er 
som følger: 

"Må historien om Den 
provosert av vestmaktene til annen verdenskrig skrives 
å angripe Norge. om?" 

A li EL., Oslo Mannen på østfronten og Albert Wiesener samt en Dette var en riktig vurde- Han understreker at frem-
----------- han som satt livet inn på den rekke andre jurister var av ring, men det er ikke på det tidens forskere vil vurdere 
I et lynriss står ens eget liv 
for en. Hva gav hver enkelt 
av oss i kampen for det som 
vi trodde var riktig og sant? 

Et bilde står for meg: Fire 
unge menn i et vinterland
skap, iført sitt lands uni
form, de ser fremover som 
om de venter på noe. Norsk 
ungdom innunder jul 1939. 

99 dager senere rev revel
jen dem ut i en kold høy 
aprilnatt. Alt lå klart. Litt 
etter sto lukekolonnenes 
søyler av grønnkledde sol
dater svarte mot den blå
skimrende snøen. Avmel
dingene falt klare og knap
pe. Bataljonsjefen kom og 
sa noen enkle ord om det 
alle viste. Bilene ventet. De 
fire vennene fikk slengt 
noen ord til hverandre i far
ten. Så begynte hjulene å 
rulle. -

Siden denne aprildagen 
har de ikke møtt hverandre. 
En falt under kampene i 
Norge. En ble knust med en 
Beaufighter ved Kanalkys
ten. En sto ved østfronten. 
En hogg tømmer et sted i 
Norge. 

De fire er et bilde på 
norsk ungdom i de store 
avgjørelsenes år. Er kvartet
ten sprengt? Eller står den 
nærmere sammen enn noen 
gang før? Hva ville de ha å 
si hverandre om de kunne 
møtes til ting igjen, - i dag? 

Innerst inne i våre hjerter 
og i de småstunder vi får til 
overs for klar og selvstendig 
tenkning, står den norske 
ungdommen på en front 
som ikke bærer noe navn, 
ikke er noen organisert poli
tisk realitet, men som gan
ske enkelt er Norsk, i en 
betydning av dette ord som 
de eldre vanskelig kan for
stå, fordi den er etset frem i 
de unges sinn under inntryk
ket av det bedrag og den 
katastrofe som rammet Nor
ge, og som ikke skyldes de 
unge, men nettopp de eldre 
som den gang trakk slutt
streken i sin livsgjerning. 

andre siden, kjempet ut fra samme oppfatning. rene om han forstod at vest
sine ærlige, ukorrupte forut- Både de dømte selv og maktene (især Frankrike) 
setninger for det samme mange andre var kritiske til ønsket et tysk angrep på 
mål. Begge mente å fortsette den såkalte "Landssvikan- Norge og Sverige for å få et 

vår okkupasjonshistorie an
nerledes enn det som hittil 
er blitt gjort på offisielt 
hold. Til slutt konkluderer 

den kamp deres kamerat falt ordningen", hvor lover nytt krigsteater her." - han med å uttale at historien 
for i Norge. utferdiget av Nygårdsvold- Om hendelsene i 1940 vil bli skrevet om uansett, 

og det vil gi det beste resul
tat om vi begynner med en 
gang. 

Avstanden mellom dem regjeringen i London fikk en skriver "Farmand' i nr. 23 
kan synes stor. Men berø- tilbakevirkende kraft. av 08.06.63, følgende: 
ringspunktet ligger nettopp i Det ble hevdet at retts- "Ingen ble stillet for 
den ukorrupte, absolutte oppgjøret først og fremst var Riksrett i 1945. Verken 
innsats, i den felles instinkti- uttrykk for et politisk opp- Stortingets Presidentskap Krigsungdommen har 
ve holdning. Det felles mål gjør/forfølgelse - en hevn. som ville avsette Kongen, mye å lære oss 
var den norske friheten og Det ble også pekt på at kapi- eller Regjeringen som had- Etter krigens slutt arbeidet 
selvstendigheten, som gene- tulasjonsavtalen fra juni de hovedansvaret for det jeg aktivt i idretts-, kultur og 
rasjonene etter 1905 solgte 1940 var blitt feiltolket av som hendte. reiselivsorganisasjoner. Her
for levestandardens og kom- rettsapparatet. Gesammte Sannheten om 1940 er under fikk jeg gode venner, 
promissets linserett. - I den- Streitkrafte i avtalen betyr meget bitter for nordmenn - som hadde krigsinnsats bak 
ne dobbelthet av .holdning ikke som i den norske over- som nasjon. Motstandskam- seg. En av dem hadde vært 
og mål ligger kjernen i deres setteise "samlede stridskref- pen var ingen spontan nasjo- krigsflyver i RAF i England. 
samling. ter", men "samtlige strid- nal reisning mot okkupant Med fare for å bli beteg

Dette er tanker som mang skrefter". Mange vil derfor og undertrykker, men skyld- net som selvopptatt, gjengir 
en norsk ungdom var opp- mene at den ble feil prakti- tes eksemplet av noen få. jeg her et utdrag av et brev 
tatt av etter krigens slutt. De sert som uttrykk for "seier- Det er i deres dåd det norske jeg mottok fra ham: 
så det slik at ungdommen herrenes justis". At Russ- folk soler seg i dag." "Takk skal du ha for at du 
hadde gjenoppbygningens land, som hadde angrepet Svenskene opererte under sa i fra åpent og ærlig, så jeg 
oppgave foran seg og treng- Finland, skulle være "alli- krigen med et nødsitua- ikke fikk høre noe fra annet 
te sin fulle samholdsvilje, ert" med Norge var også sjonsbegrep. Det samme hold. (Min tilslutning til 
sin konstruktive evne og vanskelig å svelge for de gjorde den nasjonale regje- NS) Det viser bare hvilken 
kløkt for å løse den. fleste. Toneangivende kret- ring i Norge under den tyske tillit du har til meg som 

Landssvikanordningen 
Hvorfor ble så denne positi
ve innstilling sønderknust? 
Med ett ord: Landssvikan-
ordningen, hvor den ene 
part ble dømt og den annen 
part gikk fri for ansvar. 

Professor dr.med. Ran
dolf Alnæs var tidligere 
overlege ved Universitetets 
psykiatriske klinikk i Oslo. 
Han har publisert en rekke 
vitenskapelige artikler og 
bøker om psykiatri, psyko
terapi, mentalhygiene og 
historie. Jeg gjengir her et 
utdrag av hans artikkel fra 
årbok for Nordmøre 1999: 

"En av de som ikke var 
redd for å si fra var profes
sor. Jon Skeie ved det juri
diske fakultet. Han var tidlig 
i mot de forandringer som 
ble gjort i straffeprosessen 
av London-regjeringen og 
mente at Høyesterett burde 
tilsidesette de provisoriske 
anordninger ettersom de 
ikke hadde noen hjemmel i 
grunnloven. Jurister som 

ser på begge "sider" så på okkupasjon. Det var uhyre venn - det beste ethvert 
oppgjøret som en "storstilet problemer denne regjering- vennskap av virkelig verdi 
avledningsmannøver" for å en hadde og hanskes med, og holdbarhet kan bygges 
skjule regjeringens mislyk- og store feil ble utvilsomt på, så for meg er det en stor 
kede forsvarspolitikk før begått. ære. Samtidig er jeg opp
krigen. Man kan med rette, Professor Johan Vogt merksom på at ethvert venn
som professor i sosialmdisin skriver i en kronikk i skap forplikter, og da vil jeg 
Anders Gogstad, stille "Arbeiderbladet" for 02. 09. si at jeg i deg så en aktiv 
spørsmål om straffen var 1964, under overskriften humanist, en natur- og men
som fortjent. Eller er den "Tysk okkupasjon i relieff', neskevenn, m.a.o. en kjerne
blitt en nødvendig myte?" bl.a. følgende: kar, og den meningen står 

Krigens realiteter 
T "Morgenbladet" for 9. 
april 1960 skrev overlege 
Johan Scharffenberg en 
artikkel med følgende over
skrift over 7 spalter: "Vi bør 
erkjenne vår egen skyld." I 
denne artikkel heter det 
bl.a.: 

"Alle ærlige nordmenn 
bør innrømme at vestmak
tene hadde planer om å dri
ve Norge ut av nøytraliteten 
og at Tyskland ville fore
trukket norsk nøytralitet, 
men fant å måtte komme 
vestmaktene i forkjøpet." 

"Utenriksminister Koht 
kom snart til den vurdering 

" ... Det var bare ett alter- jeg ved like fullt, stol på det. 
nativ for det opprettede Jeg har selv prøvet litt av 
Quislingsregime, nemlig hvert her i verden og er for 
omdannelse av Norge til et lengst på det rene med at vi 
protektorat, i likhet med de lever så langt vekk fra para
okkupasjonssystemer som diset, som kunne vært her, -
man fikk i Nederland, Bøh- som det snart overhodet lar 
men og Polen. Vi ville i dette seg gjøre å komme. Jeg har 
tilfelle hatt et langt større tap derfor god sjanse for å kun
av menneskeliv enn hva vi ne forstå deg og mine med
faktisk fikk." - "Vi vet nu at mennesker i nåtidens hekse
han i krigens siste par år bare gryte." 
vek tilbake for et brudd med En annen av mine venner 
tyskerne, fordi alternativet etter krigens slutt, som var 
for hans styre ville bli et tysk ordonans mellom Hjemme
protektorat, hva som ville ha fronten i Norge og utenland
påført det norske folk over- ske norske myndigheter, 
måte store byrder." - sendte meg nylig et brev, 

Professor Hans Fredrik hvorav følgende avsnitt 
Dahl holdt et foredrag Forts. side 11 .. 
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FOLK og LAND SIDE 3 

OLAVS MINNET 
Vår største helgendag - ---------- det holde seg til høst]'evn-

l Av Kjell Blich Schreiner 
O sok (Olavsvaka) - er over. døgn. Er været kalt natten 
Dagen som er vidd minnet før Olavsdagen, vil kornet 
om Olav den Hellige som mild resignasjon lot alt skje. fryse, het det. 
falt ved Stiklestad 29. juli Det er nesten paradoksalt at Man taler også om 01-
1030. det godes seier gjennom his- sokflommen. Da går sjø-

torien har kostet meget blod, ørretten opp i elvene. Derfor 
Olsoktradisjonen kan følges og det er vel heller ikke uten kalles den vanligvis for 
langt tilbake i vårt folks his- grunn at primstavens merke "Olsokblekor" , men andre 

l1li ____________________ torie og den karakteriseres for Olsok er Hellig Olavs steder kalles også flommen 
som kildespranget til all fri- øks, - den han nidkjært "Åle-flaumen", fordi ålen 

Utgiver: INSTITUn FOR NORSK OKKUPASJONSHISTORIE 

het og selvstendighet som brukte for å frelse og kristne gjerne følger med, - og går i 
folk. Det er nettopp av den- det norske folket. teinene. 
ne grunn at Olsok feires, og Det var de mange undere Olsokdagen skulle alle 
fordi den også er en høvelig som inntraff omkring Olavs kråkene veie seg hos huldra, 

FØLG MED, FØLG MED 
Folk og Land har i de siste måneder fått et stadig minnefest om kristendom- død som gjorde at han ikke og de som holdt vekten ble 
økende antall innlegg fra frontkjemperne som mens innføring i landet. så lenge etter ble kjent hel- værende hos henne. Samme 
forteller oss om deres spesielle opplevelser på I "Arnljot Gelline" lar lig. Hans kiste ble tatt opp dag skulle også all kleggen 
de mange forskjellige frontavsnitt. Bjørnson oss møte kongen, igjen og innsatt i Klemens- gifte seg, og derfor blir da 

Av innlegg som kommer i månedene fremover Olav den Hellige, der han er kirken og til tross for at han heller ikke buskapen plaget 
kan nevnes Sverre Johan Gjerdes beretning om fylt av sin store oppgave: . aldri ble høytidelig kanoni- av klegg etter Olsok! 
sine måneder som fange hos amerikanerne, hvor Nu er den kommen, den sert av paven, ble han like- Olsok har fortsatt sin 
han skildrer møtet med general George Smith store, den ønskede stunden, vel Nordens største helgen. plass i folketradisjonen og 
Patterson,som han karakteriserer som en stor nu skal det bæres, Korset Det mektigste monument som en årets festdag. Uan
personlighet med sterk sympati for Waffen SS. mot hammeren, troen mot tilOlavsminnets heder ble sett dagens kiv og strid. Det 
Sverre Johan Gjerde er kjent fra Den norske legi- volden og trossen, offeret først . reist da erkebiskop er en dag vi ikke har råd til å 
on, men det er fra tiden som frivillig i Leibsstan- mot havesyk makt. 0ystem Erlendson halvan- miste, selv om en kulturfi-
darde Adolf Hitler han beretter der han hadde Herre, du kjenner vårt net århundre senere gikk i endtlig regjering gjør alt for 
lengst tjenestetid. ' folk fra det innerste ut- gang med å bygge Nidaros å likvidere den. For dette 

I et senere nummer kommer også Bjørn L.'s spring; feiler jeg. vel når jeg I?omkirke. Dette førte bl.a. skal man være klar over, at 
innlegg om "Den avgjørende seier" ved Midtsko- tr~r .det har veldIge krefter? tIl at en stor del av de pilgri- et lands kultur kjennes ved 
gen hvorfra det er gitt inntrykk av at det norske HIttIl de ødet seg selv. Her- mer som tidligere for til Jor- dets tradisjoner. Olsokbålet 
forsvaret vant en stor seier, og at konge og regje- re, forbarm deg! Når skal sa.l, nå dro til Olavskirken i må alltid flamme, - for 
ring ble reddet fra å bli tatt til fange. det ve~e~ og samles? Kast NIdaros. Olsokfeiringen gjør en gjer-

Sannheten er en annen, påpeker Bjørn L. meg pa balet som ved, bare I Olavs-årene hadde fol- ning i vårt folk ved å gi det 
Sist, men ikke minst, får vi ved årets slutt lese slektene tendes derav! ket kunne glede seg ved en umiddelbar forståelse av 

Erland Folke Andersens dramatiske historie om gode tider. Landbruket ga sammenhengen mellom det 
sluttkampene i Berlin som han kom midt oppe i, Kongens ~ødsdag ble i store avlin~er,. og der var gamle og det nye Norge, 
og som resulterte i år bak russisk piggtråd. Sør- mer en~ 500 ar Norg.es st~r- ellers veksttld l landet. Men slik Vidkun Quisling sa det 
gelig redusert kom han hjem den 14. oktober ste naSjonale og krrkehge etter Olavs fall kom stygge under sine taler på Stikle-
1947. festdag. Så lenge Olav satt i uår (Alfiva-åri), som Sigvat stad under Olsokstevnene 

Det er skrevet meget om soldaters heltemodi- kongesetet, sier Snorre, Skald minnes slik: der. -
ge innsats på begge sider av slagmarken, og da prøvde h.an å gjøre det rette; Alfivas old vil ungdomen Men når Olsokbålene 
forfatteren Kjell Fjørtoft en gang ble spurt om det først å fn folket fra fremme- lege minnast, uksemat åt me tennes da vil det i Olavsmin
ikke snart ble slutt på alle bøkene om krigen, var de herrer,. dernest å om- da, gnog skav liksom buk- net også flettes inn vemod 
svaret: "Ikke før en ny krig kommer". vende de~ tll den rette tro, - kar. over at sommerkveldene 

Vi tror Fjørtoft får rett, noe som den fortsatt og endelIg å sette landets igjen smyger seg inn i høs-
store interesse viser. Likevel, det er så meget lov og rett. Det kan tenkes at Som så mange andre stør- tens første fløyelsmyke 
annet som også interesserer, og vi i Folk og Land fØrs: hans ettertid rikti!S for- re kirkelige høytidsdager skumring. 
vil også i tiden fremover rote i haugene av gulne- sto a skatte de~te - shk det tok man også merke av 01- Slik Jonsokbålet hilser 
de papirer, og der finne frem mangt og meget av ?fte går - for SIkkert. er. det sokdagen når det gjaldt vår korte sommer velkom
norsk okkupasjonshistorie som myndighetene JO, at h~ns e?en samtId Ikke naturens luner. Slik været men, slik lyser Olsokilden 
ikke har latt komme frem for offentligheten. satt rohg hjemme og med var Olavsdagen, slik ville til sommerens egen bålferd. 

Følg med, følg med, vi sier hva andre fortier. 

o 

JOHN SAND - 80 AR 
Den 2. oktober 200 l har vår eminente, uoppslitelige 
kunnskapsrike og vitale medarbeider John Sand jubi
leum. Vi vet vi har våre lesere med oss når vi sender 
våre lykkeønskninger nordover til polarsirkelen. -
Litt før tiden kanskje, men neste nummer blir nok i 
seneste laget. Vi håper tid og helse rekker lenge ennå. 

Fremstående rettslærde har uttalt 
Under en debatt i Stortinget Av John Sand Norge, men også de norske 
24. juni 1964 sa represen- myndigheter i utlandet, at 
tanten professor dr. Edvard vi den gang ikke hadde til-
Hambro (H) bl.a.: delbart etter frigjøringen. strekkelig straffebud for å 

Jeg vil gjerne understre- Jeg sa at dengang ble det kunne ramme alle dem som 
ke at jeg i mitt innlegg ikke ansett for nødvendig å burde rammes på den måte 
t~k .standpunkt om det var anvende loven med tilbake- de burde bli rammet på. 
nkttg eller om det var galt virkende kraft, og jeg la til (Kilde: Stortingets forhandlinger 
det som ble gjort med straf- at forklaringe var at man bind 7C 1963/64). 

'--___________________ --.J felovens anvendelse umid- mente, særlig hjemme i Forts. side 4 .. 
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Yandrlina aiennom 
helYeC:e 

me i institusjoner, ifølge 
offentlig diagnose. 

Da et "ikke særlig ønsket 
tysk arvestoff' ble tillagt 
krigsbarna, ble antallet poten
sielle psykopater blant dem 
regnet å være 80-90 prosent. 

NR. 4 - 2001 

avfinne seg med denne ikke
rettslige sammenligning. 
"Ikke noe samfunn kan leve i 
fred med seg selv med en slik 
fortid", sier Tor Brandacher. 

• 
"Der Spiegel", Tysklands grunn til denne plassering kan kvinner hadde omgang med Etterfølgende behandling ~~~~~~~~~~ 
største og mest utbredte han vise frem, svart på hvitt: tyske soldater, selv om de ble ble vurdert som utelukket: -
nyhetsmagasin, har i nr. 8. - "Faren er tysk". Han ble pla- brennemerket som "tyskertø- "Ingen må engang tenke seg Fremstående 
2001 gitt plass for en artikkel get og slått av lærerne og mis- ser" av sine landsmenn. at disse arvemessig mindre-

b Forts. fra side 3 om Norges skammelige brukt seksuelt av to leger fra Minst 12 000 arn, kanskje verdige barna selv ved god 
behandling av krigsbarna. helsevesenet. "Vi var søppel flere, ble resultat av disse for- pleie kan bli verdifulle med

Vi mener innholdet vil som tyskerne etterlot seg", bindelser. Av skam og redsel borgere" fastholdt Dr. Johan 
interessere våre lesere og sier Zinken i dag, "og de nor- fOl; å bli diskriminert, hemme- Riis i 1945, "da kunne man 
bringer her en oversettelse: ske myndigheter har lukket ligholdt mange mødre og like godt håpe at rottene i kjel-

Paul Hansen hadde egent- øynene og tillatt alt". fedre sine barn og ga dem leren kunne utvikle seg til vil-
lig aldri en virkelig sjanse i Men mange av krigsbarna norske navn. lagriser." 
sitt liv. Hans mor Asta forlot vil ikke lenger finne seg i rol- I henhold til SS Reichsfiih- Også glosene (skjellsor-
hain kort etter 7. april 1944 da len som utstøtte. I et samlet rer Heinrich Himmlers rase- dene) som ble brukt mot de 
han ble født. Og da han offisi- anklageskrift forlanger doktrine som påla den tyske uønskede etterkommerne, 
elt ikke hadde noen far, ble Lebensborn-barna for første stat å hjelpe trengende mødre minner "fryktelig om nazis
han der hvor han var kommet gang at regjeringen nå gir og barn av "godt blod", tok tenes menneskeforaktelige 
til verden, i et barnehjem i dem erstatning for deres øde- SS i Norge til seg så mange av terminologi", sier Gerd Fleis
Hurdal nord for Oslo. lagte liv. Med rettens hjelp må disse barna som mulig "for å cher, 58, som i dag leder en av 

Hjemmet sto under be- hjemlandet deres tvinges til å sikre rasemessig verdifullt de største sosiale hjelpeorga
skyttel se av det nasjonalsosia- forklare dette kapittel av sin germansk arvegods" for seg. nisasjonene i Oslo. 
listiske "Lebensborn". Pauls egen historie, det som i over Etter deres lære gjaldt nord- Denne kvinnen mistet sin 
far var pilot i det tyske hiftvå- 50 år omhyggelig er fortiet: mennene som "nordgerma- far tre år etter at hun ble født. 

Man må berømme jusss
professor dr. Hambro for 
hans klare tale: Når man 
ikke hadde lover som kunne 
ramme alle dem som man 
ønsket å ramme, var det 
bare å lage nye lover som 
kunne ha den forønskede 
virkning, selv om det skulle 
være i strid med både 
Grunnloven og menneske
rettighetene. Hensikten hel
liger midlet. 

(Kilde: Stortingets forhandlinger 
bind 7C 1963/64). 

penet, og med barn som Paul Omgangen med den spesielle nere" og dermed som spesielt Han var stasjonert i nærheten lnstitut fOr offentlig och 
ventet nazistokkupantene seg kategori krigsofre; tyskerbar- ariske. av Tromsø. Han forsvant international Ratt i Stock
noe stort. l henhold til nasjo- na. "Anklagerne vil endelig Etter den tyske kapitula- sporløst. "Jeg var et menneske holm uttaler i «Den norska 
nalsosialistisk raseideologi offentliggjøre hva som er sjon utløste det seg et raseri av annen klasse, det var et Rattsuppgjorelsen» s. 126-
var Paul og andre krigsbarn hendt med dem" sier advokat mot okkupantene og mødrene helvete" sier hun. "Som kulti- 27: 
med bakgrunn som han det Randi Hagen Spydevold. Det med. deres ."krigsbar:n". Tu- vert nasjon må Norge nå Att okvalifiserat (passivt) 
gode norske blod en styrke for er hennes hovedsak og aBere- senVIS av kvmner ble mternert endelig gi oss en unnskyld- dl k l'u' k 

d d l ... l' "E 1945' o me ems ap aven po l s "das Deutschtum". e en e av opprelsnmgen. l eIre. tter trengte nmg og legge alle fakta pa . ti N,' l 
Denne omtale ble i stedet Da juristen for omkring et år man noen å hate" tror Tor bordet." Dette har vært for- ~rga;"sa 0'!i 'dk a~ona 

snart negativt ladet. Etter kri- siden fikk de første 7 beskrev- Brandaxher fra selvhjelpsor- sømt i alle år. am zng; e .~~ l an e av 
gens slutt - Paul var nettopp ne tilfeller på bordet, derunder ganisasjonen "Krigsbarnfor- Kåre Olsen, historiker i en va?lzg nanngsverksam
blitt 3 år - henviste den norske det fra Hansen og Zinken, var eningen Lebensborn", som Riksarkivet, har utarbeidet het, låt vara m~d medlem
regjering ham til et hjem for hun forferdet over hva som selv er sØnn aven østerriksk dataene for Lebensbornbarna. mar av o~kupauo~sma~ten 
åndssvake på grunn av hans fremgikk av deres klagemål. soldat. Tusenvis av disse bar- Hans konklusjon er skrem- s~m .avnam.are; ~~ke l og 
herkomst. Deretter fulgte spe- "Alt hva vi lærte på skolen er na ble tvangsplassert i foster- mende: Ingen vet hvor mange for Slg kan znnebara lands
sialskoler og hjem for vanar- hvor tapre vi var i motstanden familier eller endte i institu- barn som forsvant i institusjo- forradiskt bistånd åt fien
tede barn og hjem for sinns sy- mot nazistene, men hvordan sjoner. Mange ble utsatt for ner og hvor det siden ble av den bor vara uppenbart ... 
ke. "Først tok de fra meg vi behandlet våre egne barn sadistiske og også pedofile dem, fordi ingen bekymret Sjiilva det forhållandet att 
barndommen" sier Hansen i fikk vi ikke vite noe om." foresatte, og som Karl-Otto seg om det. Og Olsen sparer man icke anviinde straf/kl-
dag, "og etter det mistet jeg Nå må myndighetene Zinken traumatisert til opp i heller ikke på kritikk av hans gens beteckning, «lands for-
min ungdom". gjennom rettsvesenet omsider voksen alder. Norske histori- egen forening (?) "Vi var alt- raderi, utan jann sig bora 

Også Harriet von Nickels yte hjelp. I mellomtiden er kere etterforsker nå informa- for sterkt interessert i vår egen nyttja et nytt uttryck, lands
rnor forsvant noen dager etter bortimot 150 klagemål inn- sjon om at ca. 10 "skammens historie som helter. Vi svik- svik, indicerar ytterligare 
at hennes datter ble født sist i kommet til byretten i Oslo, og barn" senere ble utsatt for tet". att de åsyjtade giirningarna 
september 1942. Pleieforel- nesten daglig kommer flere. militære eksperimenter med Den sosialdemokratiske icke kunne foras in under 
drene som hun bodde hos for- Mellom 100 000 og 400 000 LSD. mindretallsregjering vil ikke landsjorriideribegreppet. 
søkte å riste det tyske farska- Mark forlanger anklagerne For utsortering til et li" høre om en offisiell unnskyld-
pet ut av henne. "Vi var den som erstatning. Når sakene tas uten fremtid for disse barIla ning. Helseminister Tore Tøn- På s. 130 sier instituttet: 
gang fritt vilt" husker Harriet opp må også høyerestående nøyde de norske myndig~eter ne erkjenner anklagernes sær- Slutsatsen blir diirfor 
von Nickel. "Jeg var utstøtt". politikere og tidligere regje- seg med, i kaoset etter krigen, lig vanskelige ungdom, men iiven betriiffande det solida
Da hennes fulle pleiefar risset ringsmedlemmer komme med å fraskrive dem en tysk far. ugjerningene mot dem er . k t"tt . t 

. h . d' l N k'k h dd f .. . o ns a ers a nzngsansvare, et hakekors l pannen ennes sme re eg)øre ser. ors e pl er som a e ra- ImIdlertId na foreldet. Det tt d t .. tt t 
. ok' d fi d o a e samma ar e re ro-med en rusten spIker, sa andre Hundretusener av tys eternisert me en en matte ofte fremsatte argument at kti t tr iff. K, t kti 

på dette uten å gripe inn. soldater var mellom 1940 og bare av den grunn bli frustrert. uretten som ble begått mot a v s da b·" ons r~. ~
"Minnene forfølger meg som 1945 stasjonert i Norge. Etter En leder ved Gaustad asyl dem, ikke lenger kan straffes, nen me oter a.v ltu s 
en skygge", sier hun. at regjeringen i Oslo hadde erklærte også offisielt til gjør anklagerne forbitret. ~sedd st?rleksordnzng s~mt 

Karl-Otto Zinken kom kort kapitulert overfor den tyske departementet i 1945 at "en Ennå i 1999 fikk norske jøder zndragnzn~ och. skadestand 
etter fødselen i 1941 først til hær og hadde nedsatt seg i stor del av disse pikene var erstatning for deres rekvirerte sy,nes vasentlzge~ have 
et Lebensbornhjem i nærheten eksil i London, holdt mange lite begavet", og at "det be- eiendommer, sier advokat fo~anle!!s av stravan att 
av Bergen. I februar 1950, nordmenn fred med okkupa- finner seg asosiale psykopater Spydevold. Dessuten var det knngga den no!,ska grun~
ennå ikke fylt 9 år, kom også sjonsstyrkene. Omkring 250 blant dem". Barn av slike mulig for regjeringen å gi nor- lagens § 104 zntagne for
han i spesialskole for ånds- 000 nordmenn arbeidet for "defekte individer" ble ofte ske krigsfanger erstatning. bud: «Jord og Boeslod kan 
svake barn. Den offisielle tyskerne. Anslagsvis 50 000 "åndssvake", som hørte hjem- Derfor vil jkke anklagerne i intet tilfiilde forbrydes» .• 
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o 

A være foran sin tid • det er fali' det Koht fikk nok 
NS-folk har gjennom alle år 
vært de mest gjennomførte 
og konsekvente antikommu-

Av Hans Olafsen 

nister i dette land. De har sperret inne, gjorde valget i 
helt siden tidlig i tredve- 1945 Norges Kommunistis
årene og sammenhengende ke Parti til en betydelig 
fram til nå ført en innbitt bevegelse med et tosifret an
kamp mot denne sosiale tall representanter på Stor
gift. Andre har til tider for- tinget. Så kom den kalde 
fektet lignende standpunk- krigen, men fremdeles var 
ter, men med alvorlige til- det betydelige grupper, der
bakefall i mellomtiden. For iblant den venstredreide 
hvordan var for eksempel intellektuelle elite, som ad
situasjonen under okkupa- varte mot "overdreven anti
sjonen? Gode jøssinger lo kommunisme" og i praksis 
av vår antikommunistiske gikk verdenskommunis
opplysningsvirksomhet. mens ærend både på den ene 
Pappa Stalin var da slett og den annen måte. 

Man skulle tro at vi gam
le antikommunister ville tri
umfere nå, men det er ikke 
først og fremst den følelsen 
som gjennomstrømmer NS
folk. Derimot er det en dyp 
og inderlig lettelse over 
kommunismens fall. 

Samtidig føler vi oss kan
skje litt bitre. Vi er blitt for
fulgt for våre meninger 
gjennom flere tiår. De aller 
fleste av oss har fått våre 
muligheter sterkt redusert 
og har gått glipp av posisjo
ner vi ellers ville ha opp
nådd. Til tross for en le-
vende politisk interesse har 

Av John Sand kjem til oss med alle slag 
----------- krav, og som ikkje berre 

Når man leser 30- og 40-
årenes norske historie blir 
man både forbauset og 
skremt over utenriksminis
ter Kohts ettergivenhet 
overfor britenes mange frek
ke og uforskammede krav. 
Under stortingsmøte for luk
kede dører mandag 8. januar 
1940 kl. 10.30 kom Koht 
med en liten beskrivelse av 
«vennen» England: 

«Engelskmennene gjorde 
mykje ugangn for handelen 
vår med å ta skipa inn i 
hamnene sine for ettersyn, 
og dei kom med fæle krav 

kjem med krav, men som 
gjenomfører ein politikk 
som trakker under føtene 
traktatar og rett.» 

Men da den britiske sen
demann Dormer i junida
gene 1940 ville ha Koht til å 
sende ut en melding om at 
det var den norske regje
rings skyld at de allierte 
trakk seg ut av Norge, unn
lot Koht å etterkomme «vår 
store alliertes» bønn - se 
Koht: «Frå skanse til skan
se» s. 162: 

ikke så ille, og Sovjetunio- I dag er også disse men
nen var på igjen måte noe å nesker kommet til sannhets 
være redd for. Var ikke erkjennelse. Noen få ærlige 
kommunismen egentlig en mennesker står frem og 
rettferdighetens lære, noe i erkjenner at de har tatt grun
likhet med urkristendom- dig feil, men de fleste av de 
men? I hvert fall var det sik- gamle radikale og kommu
kert at NS-propagandaen nistvenner tier - forhåpentlig 
overdrev, og å kjempe mot beskjemmet. Noen leter nok 
kommunismen, som angive- med lys og lykt etter unn
lig var Nygaardsvoldregje- skyldninger for kommunis
ringens allierte, var det rene mens misere, men bevisene 
landsforræderi. på kommunismens innebyg-

til reiarane og forretnings-
vi vært utestengt fra det mennene våre um at alt dei 

«Det var det at han skulle 
frei ste få den norske regje
ringa til å ta på seg skulda 
for at dei allierte no drog seg 
tilbake frå Noreg. Hadde 
regjeringa kunna få seg til å 
gå med på noko slikt, ville 
ho uhjelpeleg ha skjemt seg 
ut hos det norske folket, og 
det var heilt utenkeleg at vi 
kunne gjera det. Men den 
britiske regjeringa hadde 
teki dette så fast med i 
rekninga så i den fyrste 
presse-meldinga ho sendte 
ut om tilbakedraginga, vart 
det jamvel sagt at det vart 
gjort etter bøn ifrå den nor
ske regjeringa.» • 

politiske liv og har ikke (reiarane o.s.b.) skulle binde 
kunnet influere på vårt sam- seg til av plikter så framt dei 
funns utvikling. Alt dette skulle få lov å føre last heim 
har bortimot hundretusen til landet ... Eg må seia at 
mennesker og deres familier britane gjekk ikkje fram på 
vært utsatt for. heidersmanns vis mot 

Ingen kan i dag bestride Noreg i denne saka.» 
at vi gjennom alle år har sett Venstres leder Johan 
riktig på et helt avgjørende Ludv. Movinckel bemerket: 

«Englenderne er meget 
pun~t. ?et har vi ?-iort i ove: hensynsløse. I går tok de 

Denne holdningen holdt de djevelskap og uhensikts
seg flere år etter verdenskri- messighet er i dag så over
gens slutt. Mens alle virkeli- veldende at det ikke lar seg 
ge antikommunister var gjøre. 

femti ar. Men o VI har ogsa «Bergensf]ord» inn med 125 
l~rt ~n lekse: A væl~~ foran passasjerer, så alt dette er vi 
sm tId, det er falt, det. jo vant til.» 
Mange døde faktisk av det. Under stortingsmøtet 9. 
Hvem er i dag modige nok desember 1939 sa Koht bl.a.: 
til å ære dem for det? • «Det er England som Søknad om 

benådning Selv «Dagbladet» ... 
Farts. fra side l 

har den løslatt den ene mi
nister etter den andre slik at 
fengslene nå er ministerfrie. 
Den ene farlige landssvike
ren etter den andre er blitt 
satt på frifot. Men så plutse
lig bestemmer den seg til at 
nå skal folk med soningsav
brytelse, som har vært på 
frifot i flere år, folk som har 
skaffet seg et levebrød igjen 
og funnet seg til rette i sam
funnet igjen, på nytt innen
for murene. Det er ganske 
umulig å se noen fornuftig 
sammenheng i denne poli
tikken, særlig når man vet at 
regjeringen ikke har innvil
get søknadene om benåd
nmg. 

De som er blitt løslatt fra 
fengslet, og som så plutselig 
blir satt inn igjen, til tross 
for at de alle så langt de har 
evnet det har resosialisert 
seg, funnet seg til rette i 

samfunnet Igjen og formet inn igjen de folk det selv har 
en ny framtid. I og med sloppet ut. Man skal lete 
arrestasjonen, blir alt dette lenge etter den jurist som 
revet ned igjen, og det er kan fortelle at dette er prak
ingen tvil om at disse men- sis her i landet. Kriminelle 
neskene, hvis de blir sit- forbrytere som ikke har 
tende, er menneskelig dømt landssvik i tilgift, blir aldri 
for samfunnet. De vil ikke satt inn igjen uten at det er 
klare å reise seg en gang til. bevist at de er "en fare for 

Etter den for oss uforståe- den offentlige sikkerhet" 
lige lemfeldighet regjering- eller at de av general pre ven
en har vist andre landssvi- tive hensyn må plasseres for 
kere, ikke minst ministrene eksempel på Opstad. 
fra Quislingregjeringen, er Det må da være riktig å 
det uforklarlig at den på spørre regjeringen: Hva er 
plutselig setter inn med en årsaken til den nye, aktive 
aksjon mot disse mennes- skjerpelsen av soningsbe
kene. stemmeisene som blir prak-

Til "Dagbladet" sier AP's tisert i dag? Regjeringen lar 
Stortingsmann, Sverre Lø- disse menneskene arrestere 
berg: igjen i samme åndedrett 

Uansett hva en person har som den benåder de minis
begått av handlinger mot trene som fremdeles satt 
den norske rettsstat, må det inne. Er regjeringens hand
tungtveiende grunner til før lemMe bestemt aven hen
Justisdepartementet kan inn- stilling fra Justiskomiteen -
vilge en soningsavbrytelse. eller er den bestemt av et 
Men det må være enda mer langt forberedende arbeid 
tungtveiende grunner for under de mange skiftende 
departementet når det henter justisministrene helt fra 

nåværende høyesteretts
dommer O.C.Gundersens, 
som la opp planer for en 
lykkelig slutt på "restopp- I "Stavanger Aftenblad" den 
gjøret"? 31. januar 1928 finner vi 

Regjeringen har benåd- denne melding: 
ningsretten, og den har Det norske arbeiderpartis 
benyttet sin rett, selv uten sentralstyre har sendt regje
bønn fra Justiskomiteen. ringen et andragende om 
Når ministrene er sloppet ut benådning for Einar Ger
- finner da regjeringen noen hardsen og Arnfin Vik, som 
konsekvens i denne siste i høst ble dømt til 120 
skjerpelsen av soningsbe- dagers fengsel. De hadde 
stemmeisene som Fengsels- som det vil erindres i febru
styret er uenig i og som ar i fjor skrevet en artikkel i 
påtalemyndighetene ikke bladet "Den røde ungdom". 
har gitt sin tilslutning til? hvori de arbeidsløse ble 
Hva er årsaken til at man oppfordret til å gå inn i mat
arresterer igjen folk som har butikkene og stjele. 
vært løse i fem år og som Straffen er delvis avsonet 
har resosialisert seg? på vann og brød, og det 

Jeg er redd at den inkon- gjenstår nå 28 dager for 
sekvente holdning regje- Gerhardsen og 34 for Vik. 
ringen viser, vil komme til å På foranledning av den nye 
hevne seg bl.a. på den måten justisminister er begge i går 
at landssvikerorganisasjone- løslatt. 
ne - hva de måtte kalles - får Spørsmålet om ettergi
ny næring til ilden, og det er velse av den gjenstående 
da regjeringen som bærer straff vil bli behandlet i før
veden til bålet. • ste statsråd. • 
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Nordmenn i sluttkampene om Berlin 
Forts. fra side l 

FOLK og LAND I"". '+ .. ~uu I 

Et virkelig folkestyre 
En virkelig frihet 

Berlin var lagt fullstendig 
i ruiner da kampene tok slutt 
2. mai 1945. Det finnes ikke 

opp igjen, nøyaktig som før. rulleret i vanlige styrker. Ingen Nazist statsmakt ved nye selvstyre-
Det var en fiks ide hos ham Men situasjonen rundt ----------- organer. 

mange nordiske skildringer 
av byen, men den danske 
journalist Henrik V. Ring
stad ("Hva Hitler sådde", 
Ekko Forlag, 1945) har 
skrevet notater fra byen etter 
at kampene hadde tatt slutt. 

at Statsoperaen inntil de Berlin ble kritisk tidlig i Kjære redaktør. Det vil også tydelig frem
minste detaljer utvendig og april 1945. Da ble en del Jeg er en av de mange som gå av det ovenfor frernhold
innvendig skulle være presis regulære soldater i all hast takker for en god og allsidig te at vi vil ikke noen kopi av 
som den gamle opera - der kommandert til Berlin for å avis. Bare synd at den ikke utlandet, av fascisme eller 
måtte ikke engang bygges forsvare regjeringskvartalet. kommer så ofte. Hadde jeg nasjonalsosialisme og lig-
tilfluktsrom under den nye Beskjeden om SS-Pan- vært en Røkke eller Hegnar nende. 
bygningen, slik at publikum, zerdivision Nordland skulle skulle du helt sikkert fått Det nye Tyskland og Ita
da den ble tatt i bruk igjen trekkes inn til Berlin kom noen millioner, slik at den i lia er riktignok organiserte 
tidlig i 1944, stadig måtte direkte fra Hitlers bunker hvert fall kunne komme ut nasjonalstater, også bygget 

Berlin, 3. juli 1945. løpe tvers over gaten til uni- den 20. april 1945. General hver 14.dag. opp på arbeidslivets grunn 
Friedrichstrasse stasjon versitetskjellerne når sirene Felix Steiner i Waffen-SS Jeg er dessverre ikke det, og med bevarelse av den 
rager opp som et kjempe- gikk. som hadde ansvaret for - bare en minstepensjonist private eiendomsrett. Men 
messig skjelett. Alle hotel- Nordland, fikk beskjed om å med ett værelse og kjøkken den faglige ordning er der 
lene overfor den vesle, tre- Berlin ble angrepet av rykke inn for å avskjære rus- på Oslo's verste østkant. helt underordnet et diktato-
kantede plassen er vekk, russiske styrker i april 1945. siske panserspisser og der- Jeg klager likevel ikke og risk parti, et statsparti, hvis 
Wintergarten er et veldig Mer enn 2,5 millioner rus- med hindre at Berlin ble ser frem til neste nummer av ledelse eller leder innehar 
hull i jorden. På vei opp mot sere deltok i angrepet på en omringet. bladet. den øverste lovgivende 
Unter den Linden er enkelte by som hadde 2,5 millioner General Steiner ignorerte Noe som irriterer meg er makt, om enn efter folkets 
butikker og restauranter innbyggere. For den tyske først beskjeden fra Hitler. beskyldningene om at vi var mandat. Det er ikke den ord
blitt åpnet igjen i plankeskur militærledelsen var det i Han mente til at de nordiske nazister og at Nasjonal Sam- ning vi arbeider for. 
som er bygd inn mellom mars/april klart at det ville frivillige hadde kjempet tap- ling var et nazistisk parti. NS vil en ren faglig ord
murrestene. være umulig å forsvare pert med tyskerne og mente Tvert om, VI og partiet var ning med den øverste lovgi-

Når man når det berømte byen. Men Hitler hadde gitt at de ikke måtte lide den det motsatte av det. vende, bevilgende og kon-
hjørnet mellom Friedrich- ordre om at det skulle kjem- vanskjebne å forblø i Berlin. Hjemme har jeg en artik- trollerende myndighet sam
strasse og Unter den Lin- pes til siste soldat. Denne I stedet telegraferte Steiner kelserie som Vidkun Quis- let i en nasjonalforsamling 
den, må man igjen summe ordren ble langt på vei fulgt, til sin venn brigadefører ling skrev i 1939. Tittelen er valgt på faglig og demokra
seg litt. Friedrichstrasse også av de nordmenn som Ziegler og foreslo at begge "Diktatur eller Nasjonalt tisk grunn, og med en faglig 
fortsatte da på den andre deltok i forsvaret av Berlin. holdt sine styrker ute av Selvstyre". riksregjering som det Øver
siden av Unter den Linden Det som ofte karakterise- Berlin, og heller holdt åpen Etter å ha omtalt "Det ste utøvende organ for den
ned mot Leipzigerstrasse? res som "slaget om Berlin" en korridor ved Spandau. faglige riksting" , "De fagli- ne nasjonalforsamlingen og 
Men inngangen til den delen er en myte. Det fant sted Ziegler forsøkte å etterkom- ge organisasjoner", "Kultur- for folket. 
av gaten er nesten forsvun- mange og voldsomme me dette, noe som førte til at elt og økonomisk selvstyre" Nasjonal Samling tilstre
net. sammenstøt rundt byen, han ble fratatt kommandoen og "Regjeringens stilling", ber ikke noget diktatur. Ikke 

Kranzlers og "Deutsche men ikke noe egentlig slag og sett i husarrest i Rikskan- uttaler han til slutt under kommunistisk og ikke "fas
Allgemeine Zeitung" s hjør- om Berlin. Det henger sam- selliet. Han fikk senere avsnittet om "Et nasjonalt cistisk". Men heller ikke 
negård er styrtet sammen, men med at det fantes få kommandoen igjen og falt demokrati" følgende: noen fortsettelse av det 
og bare en smal passasje, regulære tyske soldater i den 2. mai under et nuværende norske evneløse 
som er banet gjennom mur- Berlin våren 1945. De vik- utbruddsforsøk gjennom "Som vil fremgå av oven- skindemokrati med dets 
blikkene fører videre til Fri- tigste forsvarslinjene lå russiske stillinger. Steiner ba stående er den reform av korrupte, hykleriske og 
edrichstrasse. Samtlige hus langt øst for byen, og der da om å få tilbake komman- statens styre som Nasjonal maskerte parti diktatur. 
på Unter den Linden er øde- befant de tyske troppene doen over sitt tidligere Samling tar sikte på, sålangt Nasjonal Samling vil et 
lagt. Enkelte fasader står seg. korps, noe han fikk. fra diktatur, at det tvert imot nasjonalt demokrati, både 
ennå, slik at gaten delvis Et lite antall nordmenn Den desimerte divisjon er nøyaktig det motsatte; politisk og økonomisk 
har bevart konturene sine, som var fanger i kon sentra- Nordland ble dermed sendt en rettferdig og saklig demokrati og et fritt åndsliv; 
men fasadene dekker bare sjonsleire, deltok i oppbyg- inn i Berlin. Den besto av folkerepresentasjon, og en et virkelig folkestyre og en 
over bygningenes forkullede gingen av forsvarsverkene. Forts. side 7 .. avlastning av den centraie virkelig frihet". • 
og pulveriserte indre. General Bjørn Egge var en ,---~--------------------------------

Statsbiblioteket, Statsope- av de norske som var med Den t 
raen og Tøyhuset er de byg- på å bygge pansersperrer på omme 
ninger som synes å være vle9i4e5n.e inn mot Berlin våren Flag"Ostang 
sluppet best fra krigs hand- ~ I 
tingene; men bibliotekets Inne i selve Berlin var det 
indre er ødelagt av spreng- få regulære soldater våren "For å unngå misforståelser 
bomber, Schluters pompØse 1945. Tyskerne regnet ikke henvises det på autoritativt 
tøyhu4asade er bare et tomt med at russerne skulle nå hold til at Reichskommissar 
skall, og også det indre av inn til bykjernen. Den væp- for de besatte norske områ
Statsoperaen er så beskadi- nede motstanden inne i byen der i rette tid har gitt Admi
get at det ikke kan anvendes. var først og fremst bygd opp nistrasjonsrådet underret
Som kjent er det annen gang omkring Volkssturm. Det ning om sin oppfatning, at 
Statsoperaen er blitt øde- var utrenede soldater som det fra tysk side ikke ville 
lagt. Etter operaens brann i enten var barn i uniform bli reist noen som helst 
1942 lot Hitler den bygge eller eldre som ikke var inn- betenkeligheter mot en ver-

dig feiring av den norske 
nasjonaldag 17. mai. 

Ved den samme anled
ning ble det også nevnt at 
man ikke hadde noe å inn
vende mot den vanlige flag
ging på hel stang med de 
norske farver. 

Administrasjonsrådet har 
imidlertid på sin side med 
sikte på den nåværende situ
asjon besluttet å se bort fra 
all festligholdeise den 17. 
mai og å la dagen være en 
alminnelig arbeidsdag." 

Tyskerne og Nasjonal 
Samling har i alle år fått 
skylden for den tomme 
flaggstang under okkupasjo
nen. Kanskje det er på tide 
at folket får vite hvem som 
utstedte forbudet mot å hei
se det norske flagg, nemlig 
administrasjonsrådet, - fol
kene som under okkupasjo
nen ville avsette Kongen. 

Meldingen over ble sendt 
dagspressen i dagene før 17. 
mai 1940. • 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gen!" Jeg spurte hvoifor ene kom kl. 09.00 om mor- De hadde gått i stilling ved der, Martin Bormann, opp 
N d - dette, og han fortalte at her genen. Da meldte de tyske Det Røde Rådhus i retning og forlangte å få være med 

or menn I ... skjøt russerne inn med sitt motorsykkelordonansene at mot Spree. Styrken hadde på flukten. Det ble avvist 
Forts. fra side 6 artilleri. russerne angrep vestfra i ret- installert seg i 2. etasje i fordi ledig plass var fylt opp 

Etter ytterligere tildra- ning Wilhelmplatz, altså Weinitschke-bygningen og av sårende soldater fra 
SS-Regiment Norge og SS- gelser ble jeg oveiført til mot området der nrodmenn derfra kjemper de mot de Nordland. Denne siste opp
Regiment Danmark, samt en sykehus i Danmark den 25. og dansker hadde sine stil- framrykkende russerne om lysningen stammer fra en 
styrke av franske frivillige april. Den 6. mai 1945 ble linger. Inselstrasse, Wallstrasse og svensk soldat, men er også 
(CH Regiment Charlemag- jeg så satt inn ifengsel sam- De russiske styrkene ryk- Spittelmarkt. Russerne satte bekreftet av avdøde løytnant 
ne), noen tyskere, et fåtall men med andre "landsfor- ket fram, men ble stanset inn Josef Stalin kampvogner Kåre Meinert Opsahl fra 
svensker og et par sveitsere. rædere". 700 meter fra Rikskanselliet og T-34 tanks og klarte å Rjukan som deltok i utbrud-

Det har vært vanskelig å til Hitler. Her møtte de for- bryte gjennom de norske det. 
skaffe noen oversikt over Som forsvarsområde had- svarsgruppen "Reichskan- stillingene ved Wallstrasse. Da utbrytergruppen når 
antall nordmenn som dro de divisjon Nordland fått zelei" under SS-brigadefø- Denne dramatiske situasjo- den nordlige del av Frie
inn til Berlin med SS-Pan- seg tildelt størstedelen av rer Mohnke. Flere nord- nen ble fotografert. Se foto drichstrasse, blir de oppda
zerdivision Nordland midt i det såkalte Citadell, området menn inngikk i gruppen. på neste side. Det skal være get av russere, som åpnet ild 
april 1945. mellom Landwehrkanal og Mens dette skjedde ryk- funnet i et kamera som var fra første og andre etasje i 

Utover SS-soldatene fra Spree. Dette var de sentrale ket de danske og norske SS- etterlatt i leiligheten. Det bygningene i den nordlige 
Panzerdivision Nordland, deler av Berlin der alle styrkene inn i den parallelle kan ha tilhørt en av de nor- enden av gaten. Under kam
som hadde opplevd måne- regjeringskontorene, inklu- Friedrichstrasse under .ske soldatene. pene eksploderte en av 
der med blodige nederlag på sive Rikskanselliet og Føre- ledelse av den danske Ober- Soldatene klarte en kort kampvognene, og andre ble 
retretten fra stillinger nesten bunkeren, lå. Kommando- sturmfiihrer Illum, mens tid å holde den russiske også ødelagt. En gruppe på 
helt inne ved Stalingrad, var sentralen for SS-Panzerdivi- Hauptsturmfiihrer Terned- framrykningen i Wallstrasse 50 mann fra SS-regimen
det også andre regulære sol- sion Nordland lå nede i U- der holder Spittelmarkt med i sjakk.· Men så plutselig tene Danmark og Norge 
dater i Berlin sentrum våren bahnhof Stadtmitte. SS Bri- soldater fra Norge og Dan- trakk russerne sine tanks til- vendte om og kjørte langs 
1945. De omfattet Hitlers gadefiihrer Dr. Gustav Kru- mark, til sammen 75 mann. bake og begynte i stedet en Schiffbauerdamm i retning 
livgarde på 800 mann, kenberg var sjef for Nord- Det var nærkamp med hånd- kraftig artilleribeskytning av mot Lehrter Bahnhof. De 
derunder en svenske, og land. Han hadde sitt kontor i granater og lette maskinge- bygningen med de norske fleste ble tilintetgjort ved 
Gross Deutschland på 400 en gammel, ødelagt vogn, værer og det lyktes de to stillingene. Det førte til at Albrechtstrasse. 
mann, samt en fallskjermdi- som sto permanent på sta- regimentene å slå russerne nordmennene trakk ned i Det finnes lite dokumen
visjon og en Panzerdivision. sjonen. Tre stearinlys tilbake. Mens disse kam- kjelleren i bygningen. Men tasjon fra disse kampene der 

Det var en sterk opple- utgjorde belysningen i den- pene foregikk, like ved her lykkes det, ifølge fore- nordmenn deltok. Men i 
vel se for mange av solda- ne primitive kommandosen- Rikskanselliet, hadde Eva liggende nordiske nedteg- arkivene i Berlin finnes et 
tene i Panzerdivision Nord- tralen. Hitler sin bryllupsrnorgen. neIser, to russiske soldater foto av et ødelagt, pansret 
land å flytte over til Berlin. SS-Panzerdivision Nord- Det er vanskelig å skaffe med flammekastere å slå seg kjøretøy av typen SdKfz 
En nordisk soldat fra SS- land var altså satt til å for- informasjoner om det som inn. De sprøytet brennende 250/1 fra 3. kompani Nord
Panzerdivision Nordland svare selve sentrum i Det skjedde med de nordiske bensin inn i kjelleren, men ~and ved Bahnhof Friedrich
skriver i sin dagbok: tredje riket like før det brøt soldatene. Soldatene var de norske soldatene klarte å strasse med drepte nordiske 

sammen. Forsyningssitua- under tysk kommando og ta seg over i nabobygningen soldater på gaten. Dette bil-
"Det hadde vært 3 blodi- sjonen var prekær, særlig det var ikke forventet at de gjennom kjellergangene. det skal være tatt aven rus-

ge dager. De værste siden var det mangel på mat. SS- hadde kontakt med sine Her kom de seg over i Klei- sisk soldat. Selve historien 
innsatsen i Kurland. Jeg var Division Nordland ordnet ambassader. Men det fore- ne Kurstrasse og fortsatte bak fotografiet lar seg 
den siste av 10 danske, nor- det ved at de rykket inn på ligger en nedtegnelse fra kampene med russerne. På rekonstruere. Det finnes en 
ske og en svensk offiser. 6 av Gendarmenmarkt og beslag- den danske ambassaden av et tidspunkt var russerne og nedtegnelse på tysk om 
dem var falt. De 4 andre la all maten i de stedlige for- 29. april der det heter: nordmennene ikke mer enn kampene til SS-pz.A.A.l1 
hårdt såret. Det var alle retningene. Ved inngangen Pludselig klokken 21 - vi ti meter fra hverandre. "Nordland". Her er det en 
unge offiserer som kort før til markedet sto tungt var alle gået i bunkeren, Nordmennene klarte å holde beskrivelse av den dramatis
jul var kommet fra troppeø- bevæpnede Waffen-SS for å men havde ladet jerndørene stillingen. ke hendelsen som ligger 
velsesplassen "Kiens- bevokte de ervervede lag- stå åbne - bliver der et mær- Senere kommer støtte fra bak. Den er skrevet aven 
schlag ". Optimistiske og rene. keligt liv udenfor. Soldater- danske soldater fra regiment svensk soldat fra divisjon 
inspirert aven felles euro- Slik var situasjonen for ne gør sig klar til at mar- Danmark som hadde kjem- Nordland: 
peisk ånd, og et kamerat- SS-Panzerdivision Nord- chere. Biler, granatkastere, pet mot de fremrykkende En av de siste dagene 
skap som hadde utviklet seg land da den enorme russiske kanonen o.s. v., alt, hvad der russerne ved Hallisches Tor. (under kampene) ble (vog
under et års opphold ved styrken brøt igjennom tyske har været trukket sammen i Den 1. mai får de beskjed nene) satt inn i Friedrich
offiserskolen. Det var bittert stillinger utenfor Berlin. denne ende af Tiergarten, om å prøve å trenge strasse. Der ble kommando-
for meg, en 19 år gammel Den 27. april rykket det drager bort. gjennom de russiske linjene. vognen med norsk og svensk 
gutt, å skulle si farvel til russiske 9.korps opp Leipzi- Utbruddsforsøket skulle besetning skutt i brann der 
fronten på denne måten. Jeg gerstrasse mot vest. Her Den danske ambassaden skje gjennom Friedrichstras- hvor jernbanebroen til S-
visste jo at det ikke ville bli møtte de SS-Panzerdivision ble oppsøkt av enkelte dan- se. Det ble ledet av Kruken- Bahn går over gaten. Beset
noe å komme tilbake til. Nordland med sine pansrede ske SS-soldater under kam- berg som hadde kommando- ningen i vognen stormet da 
Deprimerende var også rei- kjøretøyer. Det var særlig pene om Berlin. To av dem en over det som var igjen av ut og alle, med unntak av 
sen gjennom Berlin den 22. heftige kamper med russer- fikk bli i den danske bunke- divisjon Nordland. Fra Wei- Ragnar Johnsson og Gun
april. Jeg forsøkte å komme ne mellom kl. 12.00 og kl. ren i Tiergarten mens kam- dendamm-broen kjørte fem nar P. (anm. Gunnar Pehrs-
med U-banen, men det viste 18.00 denne dagen. pene om Berlin raste. kampvogner av typen Tiger son, se nedenfor) som løp 
seg å være umulig. Flykt- Den 29. april fikk SS- Den 30. april begår Hitler opp Friedrichstrasse som mot broen, ble skutt. Mens 
ningene slåss om å komme regiment Norge og SS-regi- selvmord i bunkeren ved første del av fluktruten. de løp bemerket GP at Rag
på togene. Jeg forsøkte med ment Danmark ny kontakt Rikskanselliet. Neste dag Klokken var 01.45 om nat- ge falt, han reiste seg og falt 
sporvogn, men da befalte med framrykkende russiske kommer norske grupper fra ten den 2. mai. Her dukket igjen før han ble liggende. 
konduktøren: "Alle ausstei- styrker. De første melding- SS-regiment Norge i kamp. Hitlers nærmeste medarbei- Forts. side 8 .. 
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Nordmenn i sluttkampene om Berlin 
Forts. fra side 7 

Han løp under broen. Da så de ytterligare en av våra 
han tilfeldigvis opp og så en pansarvagnar. Det var en 
sovjetisk soldat oppe på granatkastarvagn ur den 
broen som var i ferd med å svenska plutonen. Den hade 
kaste en håndgranat. Han fått en traff i kylaren og vi 
løp bak muren mens hånd- tog den på slap. Den sven
granaten detonerte. ska besattningen stannade 

Så løp han inn i en dør til kvar i vagnen. I en gatu
en leiegård og inn i en lei- korsning slets plotsligt 
lighet. Like etter stormet en vajern av. Samtidigst såg 
gruppe sovjetiske soldater jag ryska stridsvagnar på en 
inn og begynte å undersøke tvargata 100 meter bort. Jeg 
leiligheten. De fant snart to ropade "Framåt! " til min 
SS-soldater som hadde forare. Men det var for sent. 
gjemt seg i leiligheten og de Jag såg flera mynningsflam
ble skutt på stedet. De opp- mor och sedan skåts våra 
daget ikke Gunnar P. Som lå båda vagnar i brand. Den 
her i 48 timer før han klarte svenska pansarvagnen for 
å skaffe seg sivile klær og vidare som en fackla i vin-
flyktet. den ... " 
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mange døde og sårede i Sausaunets opplevelser 
trappen, og opp i saten der kan stå som eksempel på 
mange hadde forsøkt å ta den gruppe nordmenn som 
seg opp før oss. Jeg fikk se ble glemt etter krigen. Han 
et bombekrater noen meter tok seg rundt i Tyskland til 
borte, og jeg stupte ned i 1949, og da søkte han seg til 

inn i Berlin gjennom de rus- det. Det ble ti stykker som tjeneste i den franske Frem
siske linjer. Dette fotografi- kom dit. Etter at vi hadde medlegionen - som var blitt 
et, se foran, viser et ødelagt fått igjen pusten og samlet nødhavn for mange SS-sol
kommandokjØretøy fra divi- oss litt, forsto vi at vi var da ter. Legionen forlangte 
sjon Nordland ved jernbane- ved veis ende. Det var pans- håndfaste beviser på hvem 
broen ved Bahnhof Frie- re og russere overalt. Vifikk han var. Omsider fikk han 
drichstrasse. Bildet over festet en fille på en stormka- dåpsattesten i et brev fra 
viser de siste restene av rabin og heiste den så høyt Utenriksdepartementet. Der 
divisjon Nordland. vi kunne, og straks var rus- fant han også en togbillett til 

Det har vært vanskelig å serne der. FØr det ble sagt Norge med påskriften "vel
skaffe beretninger fra de få noe, forsvant klokkene våre. kommen hjem". 
nordmenn som overlevde. Han som tok min, hadde Han brukte billetten og 
Det stoffet som er tilgjenge- ikke en gang tid til å åpne gikk av toget i Steinkjer 
lig i norske arkiver meget spennen. noen dager før julaften 
begrenset. Erland Folke 1949. De siste kampene 
Andersen fra Skjeberg i 0st- Erland forteller at han nordmennene førte i Berlin 
fold har fortalt om en skjeb- kom seg ut i kaoset og vekk fant sted den l. og 2. mai 
ne. etter at russerne hadde fått mellom Hitlers· rikskanselli 

Han var egentlig gardist armbåndsuret hans. Så gikk og Gorings luftfartsministe
og deltok i striden mot tys- han til fots til Fiirstenwald rium. De norske inngikk i 
kerne ved Elverum i april utenfor Berlin. Der grov han forsvars gruppen "Reieh-

En annen svensk soldat, Vi har også øyenvitnes- 1940. Senere i krigen kom ned soldatboka og gikk skanzelei" under ledelse av 
Frans Bereznyak, som også kildringen til danske solda- han med på tysk side i 3. videre til han endte opp på brigade fører Mohnke. • 
deltok i (restene av) SS-Pan- ten Per Sørensen fra kam- Bataljon Regiment Norge. et lasarett hvor han lå noen 
zerdivision Nordland, skri- pene: Han kjempet lenge i Kur- måneder før han ble sendt 
ver i en nedtegnelse: Ved kanalen langs land hvor styrken ble sterkt som krigsfange til Russland. 

"På kvallen den 27. april Sonnenallee går de i stil- desimert. Midt i april 1945 Der var han i to og et halv år 
blev kompanichefen Pehr- ling. Regiment 23 Norge s ble han sendt til Berlin. Han før han kom hjem. 

Tilfellet Harry 
Lindstrøm son och jag direkt unders- chej Obersturmbannfiihrer deltok i kamper rundt Alex- General Alfred Jodlog 

stallda rikskansliet med två Korbel, er sendt tilbage, anderplatz den 26. april da general Dweight D. Eisen-
pansarvagnar ur AA Il (den hårdt såret. Hauptsturmfiih- russerne rykket inn i Berlin hower undertegnet avtalen __________ _ 
Il. SS-pansarspaningsbatal- rer Ternedde overtager uden og han overlevde kapitula- om betingelsesløs kapitula- A v Odd Øst/und 
jonen; min anm.) for at hål- udnævnelse kommandoen sjonen. sjon kl. 02.41 den 7. mai. 
la kontakt med ovriga for- over resterne af Regiment Da var enheten hans i Jarle Saursaunet fra Bei- Det finnes vel enda håp for 
band kring regeringskvarte- 24 Danemark og slår disse oppløsning, og han mistet stad i Nord-Trøndelag opp- demokratiet, ytringsfriheten 
ren. sammen til en slags kamp- all kontakt med nordmenn. levde kapitulasjonen i Ber- og norsk rettsvesen når et 

Den l. maj fick vi order enhed. Den 25. april bryder Under heftige kamper kom lin. Han forteller at han slikt anklageskrift som 
att samlas vid jarnvagsstati- forsvaret ved Spree og Tel- han seg ned i undergrunnen befant seg på en stor plass i "Prosessen mot Lindstrøm" 
on en Friedrichstrasse for ett towkanalen endegyldigst ved Friedrichstrasse Bahn- Berlin, full av tyske soldater får trykkes og finner lesere i 
utbrytningsforsok over Wei- sammen. l småbidder bliver hof. På det tidspunkt var de og svære stabler med våpen. Norge. 
dendammer Briicke. Pehrs- de sidste tyske kampgrup- store tunnelene under Berlin Han ble kommandert av rus- Den leser som tar til seg 
son var och en av oss tog per, kompagnirester, afde- fylt av tusenvis av kvinner serne opp på en lastebil hva her kommer fram må bli 
farval och sa: "Kriget ar finger og smågrupper og barn som hadde søkt ly sammen med tyske soldater. rystet i sitt innerste og inn
slut. Radde sig den som trængt sammen i Berlins for bombingen. De var der Med deres hjelp klarte han å ser hva det norske folk har å 
kan!" De flesta av oss sam- absolutte bykerne. Rundt om flere dager under helt uhold- rømme. Han forteller forsvare. Boken gir et lite 
lades vid Weidendammer Tiergarten, Leipzigerstras- bare forhold. videre: sympatisk bilde aven halv-
Briicke for en utbrytning till se, Alexanderplatz - og rui- Han forteller fra tunellen: Jeg løp og løp til jeg kom gud som Trygve Lie, en 
de tyska styrkorna norr om nerne af Rigskancelliet, Jeg var ved Friedrich- til en park. Uniformen for- råere og mer intrigant per-
Berlin. Farsaket var domt hvorunder "Fø re rbunke- strasse Bahnhof Vi var inn- svant i et bombekrater. Fra son har vel Norge trolig ikke 
att misslyckas. Bron låg ren" findes. Generalmajor klemt en 15-20 stykker. ... Vi et lik i oppløsning tok jeg fostret. Krigshelten, sivilin
redan under rysk kulsprute- Ziegler afsættes og bringes i ble enige om å prØve å ta lqenningsmerket og soldat- geni Øren og byråsjefen 
eld. Vid 4-tiden på morgo- husarrest i Rigskancelliet, oss ut gjennom under- boken. Fra da av var jeg Lindstrøm satt inne med 
nen forcerade min vagn fordi han med sin "Divisi- grunnsbanen, men det ble til Walter SchOnenfødt i 1924 i kunnskap på forskjellige 
bron under våldsam rysk on" Nordland ikke har kun- slutt fryktelig der nede. Det Dortmund, soldat i Wehr- områder som trolig ingen 
beskjutning. Innan dess net holde Teltow-Spree-lini- kom både sivile og soldater macht. Jeg hadde flaks på annen nordmann hadde, der-
hade många av de våra en. ned i U-banen. Russerne var en måte: Da vi i kompaniet til en arbeidskapasitet som 
slaktats ned ideras spar- over oss, og ved alle hull. (SS Panzergrenadierregi- få, ubestikkelig, men også 
reid. Vi korde som besatta Det foreligger et bilde Ved nedgangen slqøt de ned ment Nordland) fikk tatovert med en dumsnillhet som 
och som gen om ett under som ble tatt 4. mai aven på oss. Så det ble mange inn blodtypen vår i armhu- bidro til hans øde. Ingen 
lyckades vår pansarvagn gruppe på seks uvØrne ame- døde og sårede etter hvert. len, slik skikken var i SS, var kunne hindre ham å hjelpe 
bry ta sig igjennom till Stetti- rikanske korrespondenter Her var det blitt en dødsfel- jeg på oppdrag. Ingen ting til der hjelp var nødvendig 
ner Bahnhof i norra Berlin. fra XIXth Corps fra US 9th le. Ved Stettiner Bahnhof forbandt meg lenger med og alltid gratis. Tar man i. 
Efter ett par minuter anlan- Army, som klarte å ta seg stormet vi opp. Vi måtte over ss. . Forts. side 9 
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Tilfellet Harry lindstrøm 
Forts. fra side 8 

kampen mot halvguder som Harry Lindstrøm for å være 
Trygve Lie og Einar Ger- "notorisk korrupt - et trist 
hard sen lever man farlig. eksempel på menneskelig 

Einar Gerhardsen hadde svikt". Ordvalget synes pas
likevel moralsk styrke til å se bra på dem som satt i 
be om unnskyldning for sitt maktposisjon. En av Norges 
bidrag til å knekke Lind- dyktigste menn passet bra i 
strøm før denne døde. Det bildet som syndebukk. Han 
som hente får vi si skyldes tok sin død i kampen for 
at tiden var unormal. Tross rettferdighet og for sin ære. 
Arbeiderpartiets parlamen- Tidligere statsmillIster 
tariske styrke hadde man Per Borten anså at Harry 
ingen annen kapasitet til å ta Lindstrøm var utsatt for jus
ansvaret for industrideparte- tismord og forsøkte å hjelpe. 
mentet enn Trygve Lie. Den borgerlige samlingsre
Mange ledende personer gjering hadde ikke kraft til å 
innen partiet innså Trygve rette opp uretten. Trist, trist, 
Lies svakheter og advarte. trist. Dette kan Norge ikke 
Dessverre var det som ofte leve med. Den behandling 
kalles den tredje statsmak- som Harry Lindstrøm ble 
ten ensrettet og rettsvesenet utsatt for kunne trolig ikke 
korrupt, og derfor kunne hent i noe annet vestlig land. 
maktsyke personer beskylde • 

Gustav Vigelands død i 1943 
reddet ham fra å l{:omme i 
""landssvil{:ernes ~~ rel{:l{:er 

disse i passende antall hver 

"'UL~ og LA-NU 

FORLOVELSESRING-
SPECIALEN 

tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet håndarbeidede 
ringer fra kr. 95,- pr. par. 
Sender pr. postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten +- 50/0 rabatt på grunn
prisen. 

SKRIV EFTER RINGMAL ! 
Ringene blir sendt straks jeg 

Hr bestillingen. 
GtJIlsmedmester 

Thorvald A.. Olsen 
Skottegaten 20 til Metodistkirken. 

Bergen 

Bokføring Gustav Vigelands sympati 
for Nasjonal Samling og 
hans villighet til å samarbei
de med partie.t og også med 
tyske myndigheter gjorde at 
han ble utsatt for en massiv 
isfront under okkupasjonen. 
Hans død i 1943 reddet ham 
antakelig fra å komme i 
"landssvikernes" rekker, og 
lide samme skjebne som 
Knut Hamsun, Wilhelm 
Rasmussen, SØren Onsager, 
David Monrad Jqhansen, 
Cally Monrad Christian Sin
ding, Rolf Jacobsen og 
andre kjente størrelser fra 
norsk kulturli v. 

gang på en eller annen sØn- for bpnder og mindre næring.-
. drivende kan overtas. - 15 Ar. 

l motsetning til sin sØnn, 
som også het Gustav Vige
land, var han ikke medlem 
av Nasjonal Samling, men 
stilte seg ikke uvillig til å 
støtte partiets aktiviteter. 

I et brev til Kulturdepar
tementet kort tid før sin død 
skrev han bl.a.: 

"Da jeg jevnlig har sett at 
tyske militære har sterk 
interesse for mine skulpturer 
på Broen i Frognerparken 
har jeg tenkt om det ikke lot 
seg gjøre å åpne atelieret for 

dag. AtelIeret kan romme praksis fra ligningsregnskaper. 
ca. 500 mennesker. Jeg tør . Skriv etter nærmere opplYI-

l k Id d nmger. 
trygt a tys e so ater me J. Oakar Birkebek 
sin utpregede disiplin beve- Revetal på TØnsberg. 
ge seg mellom mine arbei- I _ .. ~~,_.w __ ,,·_· ___ ---'~-"-".-_._~~~'-

der i atelieret uten å være 
redd for at noe skal beskadi
ges. En omviser tror jeg vil 
være overflødig. (Brevet 
gjengitt i "Aftenposten" 15. 
april 1944.) 

Gustav Vigeland ivret 
også for at Knut Hamsun 
skulle skrive til Adolf Hitler 
og be om penger til småbå
ter (kajakker og kanoer) 
som besøkende kunne nytte 
seg av i Frognerdammen. 
Dette vegret Hamsun seg 
for, da han mente at slike 
midler måtte komme fra den 
norske stats egne kulturbe
villinger. 

Gustav Vigeland stilte 
seg heller ikke uvillig til å 
bli med i et av Nasjonal 
Samlings sentrale råd hvor 
Christian Sinding og Knut 
Hamsun også skulle være 
medlemmer. • 

Annelise Parow 

TANNINNSETNTNG 

Trondheim 

\ 

Gis1e Johnsonsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voldsminde 

\, Urmaker 

R. Gjessing 
Torvet ~ Tlf. 832, 07 

DRAMMEN 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 44 75 54 

SommefoppholcL 
FjelliA.rd mottar somme:l'lj.tel' 
i full penajoD fra 15. juli. Kraft1.8 
ko_t. Kr. 12.- pr. døp. Lett 
adkomat til fjellet. Ca. 8 km fra 
Rødberg_t. 
Telefon nr. 62, UvdalS Numedal 

, 
I 1 Ominufterfra Oslo sentrum 

Imoeerne leillihet på Heiiell er ioa post le<l1i fot c1yktii 
hushjelp. 3 voksne og 2 barn (13 og 7 år). Pent væreI,se med 
ra!1iO. Referencer ønskeS. 

Fru forlapbokbandler Stenersen 
Monolittve!en 12, Oslo. 

HoteIIbetjening Søkes 
En pilitelig og vant kjøkkenpike, 1 oppvartn1nppike Ol l ve· 

reIsespike iår plass fra 1. mai d. a. 
Nærmere konferanse. 

SOBTDAL HOTELL 
'l'Iø.gvoll 

I ~Skogwan' gardsgull . lO." Ill. 

:få, plo" fca nu av 'U" 14, op'u·1 F' pl er t',1 forbru kere 
l 

LØnsforlangende. Raus A. Hauge In e e 
Tele!. HOkk~_2~, __ , Stand. t'ln. mk~trå, stor~ og MM. _ '({ro ,(),:~. og !:'= :;: :::: 

Hokksund, Øvre Eiker, I Norllk 2tarnlard kV90liteter i øtand ••. kuser Ul; 

I Skal De ha RADIO eller ELEK- I l!ltand. Fin. Im'- 60/90 grams - ~~. ~:'IiO ~: ~11:ao pr. kUlle, 

t 
TRISKE APPARATER skriv til I c. m&kkfli. UjrMe 40-60 ol( 1I~:t -- Kr' 101'21 0l 18,00 pr, kaUe, 
oss. Vi fJjrer radioappp.rater, ra~ t' f'rMOrt~l'tf'. l1'I.~tH ldgodf'M~I'i'°~nd~ ;. m~rk~ lIOftI. 'IWl Ikatfeø. 1!lt.ter· 

I dloS'l!1t'd:ere, tD 0l" tre platers 110m + frakt. Vi ~or~ho t~t O l ellerø fotøkudd og tra.kt. I ~:::'tV!l:!l:::::~::;e, ~::Wl:~ krav jernb.st. ~:~~. ~~JlL. Olt.sl._. DaøDftea. 

I sJonsmatertell, bltlysanleg.- m. m 

Send forespørsel. Alltid til tje- F t' d plass 
""te ram , S 

1 
IVAR ROALD A·S, Roald. : be1d.e .elvlttndig U,r 

------- I Illterfllsert ektepar !on'l ,.il Ol kaD ILl' ---btUk. MI. 
.,~ ~~ ,la ""~,-,,,_d A. 1I'I1ddels st<lrt ;år4sbtU'I!:. l..e'livln'li fjØS Ol 11-- ' t\ 

------.---- ~~; :elt~llorefI101dent arbeid etter høve. Neven.yttli mann me 

Flidk pike .ert~;K~~&ior~::::~t i fOrpaKter rom vea siden &V .lrdlbruket 

som vll lære barseIBple!~ kan få Kall tl lønnsomt:' a.rbelde. 
plass nu. GUDda Ltnl"aas, l Egen leililhet med. V'Ionn Ol 111. 

--;-::;=====8=k,=m=, =--, "I At ... ~:.::~:,or;~; lO:; .etona 
Vekkerur M"""und. 

Kr. lt,10 - 25,50 - 34,10. 

Sendes mot oppkrav. 

Urmaker R. GJessing, s dd etter mål. Den bUr bAde bedre og bilUlere enn om De klø· 
Drammen ;er den ferdig l en fotrettHng. stril' etter tø'Jl!f"',tT og ~:1l1e 

. rna. Oppgi farge og otnf~ntUg priS pr, meter • .iIIO fa prl. -. 

II-=======~ og godt renome for ,art ø ..... "lde. 

I TrykksHkllr \. Sporsettt KonfekSjonsfabrIkk 
l :i~ e,~~::~garii::'ft~~S. pris~r~r . All g-S A. 

\ 

Spes.: Merkantile trykk-sa- -;::;;;;;====:::=====:::=:::=, i ker O.!t' famUletrykksaker. \Il 

I Øol(trykker I leveres l. tønder tnnveiet 90 kilo 
. . FINN BRUS KNUDSEN. Prima nysaltet uer p,=t fra la.&, I Rok .. 1401 - Oslo. ., k t kilopa!rker med pIltrykte 

Prima skinn og benin khpp6s matopp'krlft& 

I . anblfaleø hanillende or fo),-

Oslo Stigefabnkk ~.l,l," hr, "'0, =:. 1 ....... lO og .. 

Brand-, rnaler- og skyves tIger 'tl!':I~~~: Otto Ottesen Havnetaas A.B 
I oljet, ml kadlmerte beslag KtlllHallllUDd N. 

\ 
Inneh ALF T. LUNDE, \ \ 

Mosseveien 8 Hjelp tnqu I H ~r~l~k~ D 

\ T~ 6858 17, priv 670719 erPp~aa~~~'om= ~~::f~~V~·5~;;90~U~~~: I 

TANNLEGE MA&"OEN og ItuepIker samt glrdlsut~ - \ 

\ 
~~=',-Vakre OØI&I- , MALERARBEIDE OG 

T~;:l;~te:::~t. :3 R. Aubl1'l, DapU, o.no. RENGJØRING 

UTF0RES 
ED II1II pike \ .. koll W lel'Ve1'inphjelp I lØD< Henv. Miller - Tlf· 67 76 71 ........ =~ . .." 

Kapp, ø. T=~OD "" 

Bad". 
.. kø tJl Htantellet ca. e lIkII: 
fra midten av juli. 10 Iqr + 1l1li" 
dyr. MelkemuJda. I'Iøtelmlr1Dl 
til meieriet. 

Halvor BeIdloeD, 
Storerrlll, TyDIet, tit. 311 

Hushjelp, 
god lønn, eget va!reIae, ordnet 
fritid, hOI hyggeU,e folk. Nær-: 
mere opplysninger 

Oa.lly Tvenglbel"g, 
Brynn gård, Klrkenær I Solør 
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SIDE 10 FOLK og LAND NR. 4 - 2001 

Ingen sprellenzenn Noen solski~nshistorier Eifframifrå bu ... 
fi k Av Lisbeth Knutsen sJonen, mens den godtok alt F -r ·d l or tys ente hva tyskerne gjorde. orts.Jra Sl e 

. I ettertid har det heldigvis . .. 
Av Odd Thomassen under oppholdet. Etter en tId Kjære redaktør kommet frem at slik var det tId heIlt mtakt med. same 

----------- bl~ de overført til Smestad- Som adoptivdatter vokste ikke, noe som vises i Folk tal Storfe og sau, og ein 
leIren ved Oslo. Men fort- jeg under okkupasjonen opp og Land:5 oppsiktvekkende grand betre var dei og enn 

I boken "Hitlers hemmelige satt stod de under bevokt- i en NS-familie i Midt-Nor- avsløring av minister Hage- før. 
agenter", skrevet av profes- ning. En dag ble de beordret geo Far var ordfører i kom- lins modige handling i 1943, Då Fretheim leverte land
sor ved høgskolen i Lille- til å losse jernbanevogner på munen og mor lærer på fol- da han skrev sitt frimodige bruket frå seg, hadde det ei 
hammer, Tore Pryser, (Uni- Vestbanen. Mannen som keskolen. Jeg var en av de brev til Rikskanseliet i Ber- skuld på 500 mill. Det var 
versitetsforlaget) leser jeg oppsøkte 0string, hadde fått heldige den gang. lin, hvor han krevde Terbo- eit framifrå bu Freitheim 
om hvordan enkelte med- slippe fri .av en tysk ~akt Opplevet verken mob- ven avsatt. Et krav flere av leverte i frå seg. Han hjelpte 
lemmer av hirden, NSUF og under arbeIdet med lossmg- bing eller forfølgelse, be- ministrene støttet. (Se Folk oss bønder på alle vis. 
Germanske SS-Norge nær- en. holdt mine gamle venninner og Land nr. 3, red.anm.) Kva vondt denne fredsæ-
rnest ble kidnappet av tys- Etter å ha hørt frontkjem- og lekte med dem i så vel Mange har gledet seg le mannen har gjort, er i alle 
kerne for deltakelse i en perens oppsiktsvekkende deres hjem som i vårt. over at bladet gjorde kjent fall uskynleg for meg. 
varulvbevegelse ("Sølvre- historie, oppsøkte 0string Da freden kom ble far dette, noe som viser at parti- Å æra den som ærast bør, 
vene" som skulle tre i virk- en frontkjemper han kjente arrestert og mor mistet stil- ets og statens ledere innad er ei kulturplikt og eit kul
somhet mot slutten av kri- ved navn T., som nå tjenes- lingen sin. Hun og jeg ble nærmest satte sine liv inn turstempel for eit folk so vel 
gen. tegjorde på Victoria Terras- alene hjemme, men fikk all for Norges frihet og selv- som for den einskilde. 

På side 311 i boken leser se. T. røpet at de som stelte mulig støtte av naboer og stendighet, mens de ovenfor Det er på tide det vert 
Jeg: med varulver, spiste på kasi- andre kjentfolk i bygda. Av folk her hjemme og Terbo- gjort noko for minnet til 

"En som fikk kjennskap noet i Stortingsgaten 20. banken fikk vi et lån på ven i særdeleshet måtte Fretheim. For meg tykkjest 
til dette, var Bjørn 0string, Navnet Stotz ble også nevnt. huset, slik at vi ikke led "spille sine kort riktig" for det vere ei bondesak av dei 
en tidligere offiser i Den 0string begav seg til kasino- noen nød. at Norge ikke skulle bli et store. 
norske legion og nå sjef for et iført sin løytnantsuniform. Da far kom hjem etter 6 protektorat under Tyskland, Det er frei stande å sa
rulleføringskontoret for Her bløffet han seg fram til måneder i en arbeidsleir slik vår verste fiende, Reich- manlikne landbruket under 
dimitterte frontkjemperne. å få utpekt Stotz. Mannen kom det straks et tilbud om kommisaren, ville. krigen med det me no har: 

. 0string forteller at han satt alene, og 0string gikk en stilling på kommunekas- Jeg har fortalt om min Mjølkeproduksjonen er 
via Quislings sekretær, Per rett på sak med en løgn om sererens kontor. Dette til gode tilværelse under okku- skuva meir og meir over på 
Jahr, ble oppsøkt på sitt kon- at Quisling var sterkt fortør- tross for at han var fradømt pasjonen, men er fullt opp- kraftfor. Trekk-krafta er 
tor på Slottet aven menig net over det som hadde verv i det offentlige. merksom på at de fleste NS- utenlandske traktorer og 
frontkjemper som ønsket å skjedd. Deretter ba han om Far og mor var medlem- barn hadde det forferdelig drivstoff. Hesten let me døy 
snakke med Quisling per- råd for hvordan de sammen mer i Nasjonal Samling fra under og etter de fem lange ut. Drivstoff og mekanise
sonlig. Da Quisling ikke var kunne få saken ut av verden 1935. De var aktive i partiet år. ring i landbruket sluker no 
til stede, betrodde han seg til uten at noe ble kjent. Stotz og "rodde" ikke under opp- Forskjellen var stor i milliardar for året. I og med 
0string. Frontkjemperen sa at han ikke hadde myn- gjøret. Hva partifeller like- kommuner landet over. at produksjonen vert skuva 
fortalte at han og 20 andre dighet til å foreta seg noe, vel bebreidet dem for, var at Folk og Land har bare over på kraftfor, fell vyrdna
deltakere i et Hirdstevne - men at hans sjef Romeick de tok en viss avstand fra fortalt oss om NS-barns gru- den for norsk jord. Fabrikk
mange fra Nord-Norge - for var ventet til Oslo fra Nord- tyskerne og ofte kritiserte opplevelser. Er det ikke produksjonen verkar til det 
en tid siden hadde fått ordre land samme dag. Også Stotz partiledelsen for at den ensi- noen som også kan fortelle same. Og sjølve livsgrunn
om å avmarsjere til et tysk mente at norske hirdfolk dig slo ned på motstander- aVIsen noen "solskinns"- laget - matjorda - øyde st. 
depot. Her bl~ de oppkledd selvfølgelig ikke skulle nes fremferd under okkupa- opplevelser? • Kva me skal med det ofsele-
med tyske uniformer. Neste innesperres under bevokt- ge militærstellet, når litt blo-

dag ble de uten forvarsel ning. LØGNER OM DIVISJON kade på stutt tid kann sette 
sendt av gårde til Tyskland. Det hele endte med at det ut av kraft, det skynar 

I Tyskland fikk de skrive- Germanische Leitstelle måt- WIKING ikkje eg. Situasjonen er el les 
forbud og ikke anledning til te ut med en betydelig peng- den, at storfetalet snart er 
å varsle sine familier om rei- esum til hver enkelt Silber- kren i Polen minner meget kome ned i halvparten av Av A.s. 
sen. Nordmennene kom til fuchs-kursdeltaker som had- om det som skjedde i det det var i 1945 - og skul-
en lukket utdanningsleir de blitt tvangssendt til Tysk- I et debattprogram i Fjernsy- Katynskogen, hvor tyske da på landbruket er auka til 
hvor det straks oppstod van- land. 0string ble senere net for en del år siden opp- soldater naturligvis fikk noko slikt som 4 milliardar -
skeligheter, da de ble klar overhøvlet av SS-Ober- trådte en stalinist og rabulist skylden, og et "minnesmer- dvs. 8 gonger so stor som 
over hva de skulle læres opp sturmbannfuhrer Leib for og uttalte seg selvsikkert om ke" ble reist. den var i 1945. Me kan 
til. Bare et par i gruppen sin "innblanding i saken." angivelige krigsforbrytelser Divisjon Wiking besto av rekne med stig ande renter. 
kunne dessuten tysk. Leirle- Jeg er glad for at slike som divisjon Wiking skulle strengt disiplinerte elite sol- Norges Bank vil ikkje kunne 
deIsen ble på sin side best yr- saker kommer frem i bøker ha begått, for eksempel i dater fra mange europeiske greie å halde den låge rente
tet over å få så umotiverte om den norske okkupa- Polen. Det var dessverre land. Vi førte regulær krig foten. Den vert ikkje respek
mannskaper, da de skulle sjonshistorie, da de viser at ingen til stede som kunne ha og intet annet. Egentlig bur- tert som den burde, på den 
utdannes til såkalte varulver våre ledere ikke var sprelle- dementert hans freidige de rabulisten herr M. stilles frie marknaden. 
i dypeste hemmelighet. menn for tyskerne. påstander. til ansvar for sine løgnaktige Ein ting veit eg: - Ein 
Karene fikk valget mellom Og jeg er glad for at Folk Men nå, i juni 2001, påstander, som på skamme- gjeldbunden bonde merkar 
frontinnsats eller tjeneste i og Land gjengir dem, og kommer omsider sannheten lig vis injurierer mange ennå lite til demokratiet. 
organisasjon Todt. Og de også graver seg ned i nye frem i en notis i "Aftenpos- levende veteraner fra 
måtte avgi skriftlig taushets- bunker av gulnede doku- ten". Den følger i sin helhet Wiking. Men han sitter Til sist nokre ord om dei 
løfte. Ingen valgte frontinn- menter som avslører så nedenunder. trygg og selvgod på sin mange ordførarar i okkupa
sats. En døde for øvrig meget av godt og ondt. • Denne grufulle mas sa- redaktørkrakk. • sjonsåra, som vel var NS-.. 
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folk, men likevel gjorde 
storveges godt arbeid for 
landet. 

Mann og mann imellom 
har dei, sovidt eg skynar, 
fengje ei stillteiande opprei
sing. Men dette er ikkje nok. 
Det er i alle fall ikkje nok 
kulturellt set. 

Får vone det rettar seg 
etterkvart, slik at dei som 
var heime og gjorde si plikt 
får den vymad dei tilkjem. 
Men sanneleg dreg det ut. .. 

Adolf Aase 

Ja, sannelig dreg det ut. .. 
Et planlagt "Torstein 

Fretheims minneløp" møtte 
motstand tidlig i år, - og ble 
møtt med to leserinnlegg i 
"Bergens Tidende". 

Olav Engen var rask med 
svaret. 

l samme avis skriver han 
den 18. mars: 

Bergens Tidendes opp
slag på sportssidene 21. 
februar om "nazi minister" 
Fretheims minneløp førte til 
et par leserinnlegg. 12. mars 
hevder E. Møller at minne
løpet "er en regelrett hån 
mot de som satte livet til 
under krigen ... " osv. 

På Mammutsalget samme 
dag kunne man kjøpe Max 
Manus selvbiografi "Mitt 
liv" for kr. 39,-, og bli min
net om hva en av de virkelig 
store motstandshelter men
te. I 1948 ansatte han film
mannen Walter Fyrst i sitt 
firma. Denne hadde vært 
NS-medlem og aktiv i pro
pagandatjenesten under kri
gen, og var nettopp ferdig 
med å sone flere års feng
selsstraff. Løsningen for 
Manus var selv å lese dom
spremissene og å overprøve 
saken etter eget hode. 
Videre nevner han sin gamle 
kamerat Svein Blindheim, 
en Linge-offiser og Milorg
mann som i likhet med 
Manus var sentral i Oslo 
under frigjøringen. Blind
heim utdannet seg senere 
som historiker, og er kjent 
som en drabelig kritiker av 
den etablerte historieskri
vmgen. 

Max Manus og Blind
heim minner oss om noe 
mange har glemt, at retts
oppgjøret først og fremst var 
et foretak drevet fram av 
Arbeiderpartiet, og ikke var 

FOLK og LAND 

så allment akseptert som vi 
gjerne tror. Forestillingen N k d 
om at etterkrigsoppgjøret er ors ung om 
hellig og ukrenkelig er nem- Forts. fra side 2 
lig av ny dato, og er et vare-
merke for den radikale ven- gjengis her: 
stresiden. Det disse antifas- "La meg si direkte og 
cistene vet om "nazismen" uten snirklerier eller forbe
har de lært fra bøker og fra hold: Jo mer jeg leste, jo 
filmer laget i Hollywood. mer følte jeg at dette var 
68-erne og AKP-bevegelsen stoff som. berørte meg og 
var absolutt ikke noe histo- alle nordmenn, og som var 
risk sidespor. Tvert imot har dypt vesentlig. Blant de 
deres forestillinger trengt mange refleksjoner det har 
dypt inn i norsk ånds- og ført til, er også en stor forun
kulturliv, og i hvert fall har dring over meg selv, at jeg 
de erobret mange avisredak- har kunnet prestere å leve i 
sjoner. • dette landet i alle år etter 

krigen uten å oppfatte de 

VENNEGAVER 
V åre lesere skuffer ikke. Denne gang kan vi kvittere for 

79 bidrag som gir oss til sammen kr. 20.584,-. 
Vennegavene er et kjærkomment tilskudd til avisens 

drift, da den ikke har noen annen form for støtte, - slik 
andre aviser har gjennom annonser og statsbidrag. 

Vår adresse er: 
FOLK og LAND, Postboks 3239 Elisenberg 

0208 Oslo, kontonr, 08085164504 

Takkfort"ølgende bidrag: 

Initialer Sted Beløp Initialer Sted Beløp 

M.N. Fåvang 800,· O.S. Larvik lOa,· 
K.H. Skien 50,· S.C. Gjøvik 340,· 
T.J. Herre 60,· H.C. Bergen 400,· 
K.S. Skien lOa,· N.N. Oslo 240,· 

M.A. Ålesund 600,· G.L. Sandefjord lOa,· 
A.F. Larvik 200,· J.G. Rena IDO,· 
O.L. Bergen 200,· M.S. Nesoddtangen 50,· 
A.N. Evje 1.000,· O.T.T. Sandnes 200,· 
H.R. Oslo 200,· J.S. Steinkjer 200,· 
A.N. Porsgrunn 800,· S.T. Horten 160,· 
A.E. Snarøya 300,· A.H. Stanghelle 300,· 
O.K.F. Porsgrunn lOa,· R.B. Oslo 200,· 
S.M. Graz 534,· B.J. Kristiansand lOa,· 
o.b. Sverige 500,· B.F.H. Oslo 300,· 
P.F.S. Osl6 lOa,· T.H. Trondheim 300,· 
O.H. Mosjøen 200,· L.S. Dale 200,· 
P.B. Oslo 840,· P.S. Høvik 300,· 
OW.J. Nedenes 200,· OK Kristiansand laD,· 
H.T. Oslo 300,· T.L.D. Kragerø lOa,· 
S.D. Kongsvinger 300,· F.T.Sol Solihøgda laD,· 
S.L. Viksdalen laD,· IK Sørreisa IDO,· 
G.V. Oslo laD,· K.H. Valle 300,· 
T.A. Ottestad laD,· J.R. Gjøvik 140,· 
P.B.G. Aurskog 1.800,· L.B. Revsnes IDO,· 
H.H. Hafrsfjord 300,· EL Drammen IDO,· 
R.K. Langhus IDO,· K.Aa. Vrådal lOa,· 
M.A. Dovre lOa,· S.S. Trondheim 50,· 
O.ø. Oslo lOa,· E.T. Rømskog lOa,· 
E.B. Ridabu lOa,· G.G. Uvdal lOa,· 
OK Husøysund lOa,· B.B. Brumunddal laD,· 
H.H. Porsgrunn lOa,· O.H. Hegra 1.000,· 
N.N. Oslo 200,· R.B. Stokmarknes 300,· 
S.S. Etne IDO,· G.S. Harstad 140,· 
T.H. Oslo lOa,· P.S. Kristiansand lOa,· 
M.E. Sandefjord lOa,· J.S. Vågland lOa,· 
l.S. Nore 840,· A.C.K. Skien 500,· 
K.H. Stabekk 300,· J.V. Oslo 140,· 
J.H. Lørenskog 300,· H.R. Dokka lOa,· 
A.O. Hamar 200,· K.S. Prestfoss 200,· 
P.H. Gjøvik 400,· 

SIDE 11 

sett hvor mye vann som 'rant 
ut av springen, så kom det 
ikke en dråpe vann ned i 
spannet - og han spurte: 
Hvordan kunne dette skje? 

poengene som kommer så Jo, mannen hadde ikke tatt 
klart fram i dine forskjellige av lokket! 
artikler og brev. Jeg vet Det er slik jeg føler det 
selvfølgelig hva grunnen er: etter å ha last det du sendte 
Man har gjort seg opp en meg: Jeg har gått med et 
mening som ble grunnfestet lokk på. Jeg må jo ha hørt 
gjennom 5 års krig, og så er og lest de argumentene du' 
man ikke tilgjengelig etter- framfører, i en eller flere 
på, uansett hvor mange sammenhenger, men innhol
argumenter som pøses på. det i dem har ikke gått inn 
Jeg husker en foredragshol- og blitt til erkjennelse. Nå, 
der som begynte foredraget derimot, gikk de rett inn 
sitt med å fortelle om en med sitt fulle innhold og 
mann som holdt et spann med sine logiske konse
under spnngen, men uan- kvenser." • 

BOKTJENESTEN 
POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO 

...... eks. Harald J. Hougen: Minner fra krigens dager ... kr. 50,· 

...... eks. Inger Cesilie Strids kiev: "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. Vidkun Quisling: Universistiske strøtanker 
Akershus - 6.10.1945 ....................................... kr. 50,· 

...... eks. Odd Melsom: På nasjonal uriaspost' ............. kr. 50,· 

...... eks. Knut Steenstrup: Dilemma' .............................. kr. 50,· 

...... eks. Knut Steenstrup: Men det er en annen 

historie ............................................................ kr. 175,· 

...... 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 7874.06.46124. 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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NR. 4 - 2001 

Polakkene åpner ~rav VÅR~t~~~~~ARN 
Etter Je ødemassa re [et privat brev til redaktøren se linjer: - Riksforsamlingen 

skriver en lærer i Bergen i Eidsvaag (bydel i Bergen, 
bl.a.: red.anm.) var enig og tro til 

De første levningene i en jobber bak et to meter høyt 1939, til en jødisk gravlund "1 år har det vært ekstra de dovne falt, - Petter Dass 
massegrav med polske jøder gjerde som skal holde skue- der jødene ble drept og tungt å være lærer. Maken var admiral på et krigsskip, _ 
er gravet opp, 60 år etter lystne unna, og over masse- brent. til tungt materiale å arbeide Benjamin Franklin oppfant 
ugjerningen begått av lands- graven er et telt. Massakren skjedde 10. med skulle du ikke ha sett. en eledriks lynavieder, Haa
menn. Åpningen av graven utfø- juli 1941. Like før hadde Jeg har følelsen av å stampe kon var Konge i Tyskland, 

Jaget av naboer. 1600 res av Det polske nasjonale Hitler-Tyskland angrepet i lim. Noen få lærer litt, men o.s.v. 
jøder ble jaget inn i en låve minneinstituttet (lPN), som Sovjetunionen, og Sovjet- resten presterer nøyaktig de Nivået av rettskrivningen 
av sine polske medborgere blant o annet vil forsøke å unionen trakk hjem s~yrken~ samme feilene gang på er nifs. Jeg tror det vil gå 
og naboer i Jedwabne nord- fastsla omtrent hvor mange som ha?de vært stasJor:ert l gang, tross ulidelig terping lang tid før jeg kan bli for
øst i Polen. Mens boken mennesker som er gravlagt Pol~n SIden 1939 som følge om igjen og om igjen. Og trolig med og må akseptere 
"The neighbors" ("Nabo- der. av Ikke-angrepspakte~ me~- den engelskundervisningen: at norsk skoleungdom ikke 
ene") tidligere i år avslørte Det er under utgravning- lom Tyskland og SovJetunI- Enkelte kan overhodet ikke kan skrive bedre. Det er 
at polakker selv sto bak pog- ene funnet rester aven brent onen samme år. lese på norsk, langt mindre simpelthen horribelt å se 
romen, er en polsk stiftelse Lenin-byste, noe som støtter Boken til den polskjødis- på engelsk. De aner omtrent hvor ubehjelpelige de er når 
nå i gang med å granske tra- teorien om hva som skjedde. ke historikeren Jan Tomasz ikke hva "1" betyr, og dette de skal besvare skriftelige 
gedien. Før het det at tysker- Øyenvitner, som da var Gross sjokkerte polakkene, skal jeg slite med. prøver. Nei, dette kunne jeg 
ne sto bak massakren i barn, har gitt en litt annen som er blitt fortalt at de bare Det er enerverende for de skrive i det uendelige om. 
1941. versjon. De forteller at var ofre under krigen, ikke elever som kan litt og vil For en tid tilbake skrev 

Torsdag ble massegraven jødene ble tvunget til å bære gjerningsmenn. (NTB) videre. Over halve elev be- du og fortalte om en skole-
åpnet og de første levning- Lenin-bysten, som var reist • legget kan karakteriseres mann ved navn Johs. Myh-
ene gravet opp. Graverne av sovjetiske soldater i som hjelpeskoleelever, ren og hans statsgymnas 

"Selvmordaksjonen" 
ved Hønefoss 

uskikket til å gå i normal- under okkupasjonen. Jeg 
klasse. At de i det hele tatt er tror dette vil være vegen å 
sluppet ut av barneskolen gå, men å komme med 
begriper jeg ikke. ytringer om dette på lærer-

Nei, dette er ikke meget værelset ville vært lite klokt 
inspirerende. av meg. Slik er det bare, -

Tro meg, men i oppgaver selv om sikkert de fleste av 
jeg har gitt mine elever har mine kolleger innerst inne 
besvarelsene bl.a. bragt dis- deler mitt syn". • "lever" ennå 

bragte historien om "selv- "Folkedommen Roy Olson har bodd en da to busser med tyske 
mannsalder i California. ledere var på vei gjennom 
Han er formann for "Sons of Bærum til Ringerike for å 
Norway" i hele syv forskjel- beskue krigen. Disse to bus
lige stater og har derfor god sene skulle sjåførene bevisst 
kontakt med hjemlandet. ha styrt utfor stupet ved 

I et brev til "Bærum Bud- Skaret og alle ble drept. 
stikke" forteller han at de "Er dette et rykte, eller 
norske emigranter atter en har dette noe med de faktis
gang skal få hilse på okku- ke saker fra aprildagene å 
pasjonstidens storsabotør gjøre?" spør Roy Olson i 
Gunnar Sønsteby ("Nr.24"), brevet til "Bærum Budstik
sammen med Magne Skod- ke". 
vm, som kommer med Avisen svarer ikke for
"masse historie". (Tviler vi mannen i "Sons of Nor
ikke på, red.anm.) way", kanskje vel vitende 

"Vi innen - Sons of Nor- om at historien er en av 
way- er med for å informere jokerne i heltebeskrivelsene 
våre medlemmer, og skape fra aprildagene 1940. 
litt festivitet rundt dette fan- "Folk og Land" vil imid-
tastiske besøk", skriver Roy lertid gjøre det. 
Olson, som samtidig kom- Det var den såkalte "Nor
mer inn på aprildagene 1940 ske frihetssender" som først 

mordaksjonen" ved Høne- NS." 
foss. Historien ble flere over .J 
ganger gjentatt av radiosen
deren som var trygt plassert 
utenfor Norges grenser. 

"Folk og Land" har i tid
ligere numre stempet histo
rien som fri fantasi, noe 
også vedkommende buss
selskap har gjort. 

Likevel fortelles historien 
fortsatt til skoleklasser, i 
husmorlag og ved reiser i 
utlandet av hjemmefront
folk, lærere og historikere 
av eldre årgang. 

Institutt for Norsk Okkupa
sjonshistorie (INO) har lig
gende noen få særtrykk av 
biskop Eivind Berggravs 
"Folkedommen over NS." 

Er du interessert kan det 

sendes deg for kr. 50,- uten 
tillegg for porto/ekspedi
sjonsavgift. 

Adresse: INO, Postboks 
3239 Elisenberg, 0208 
OSLO. • 

VED GIRERINGER! 
Vennligst noter alltid tydelig avsender og 

hva beløpet skal dekke. 
Det skulle derfor bli en L..-___________________ ---' 

ny mulighet for mr. Olson i 
California til at han får høre 
historien når han igjen får 
besøk av "Nr. 24" og Magne 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 
Adresse: POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO 

Skodvin. • L..-___________________ ~ 
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